-ร่ างบริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จากัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2559
วัน เวลา และสถานที่ประชุม
เมื่อวันอังคารที่ 26 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้ องเจ้ าพระยาบอลรู ม ชัน้ 2 โรงแรมเจ้ าพระยาปาร์ ค เลขที่
247 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุ งเทพมหานคร 10400
กรรมการที่เข้ าร่ วมประชุม จานวน 9 ท่ าน
1. นายกัลกุล
ดารงปิ ยวุฒ์ิ
2. ดร. ชิต
เหล่าวัฒนา
3. พลตารวจตรี วิศิษฐ์ ศุกรเสพย์
4. ดร. จงรัก

ระรวยทรง

5. นางสาวโศภชา

ดารงปิ ยวุฒิ์

6. ดร. สมบูรณ์

เอื ้ออัชฌาสัย

7. นางสาวนฤชล

ดารงปิ ยวุฒิ์

8. นายเฉลิมพล

ศรี เจริ ญ

9. นางอารี วรรณ

เฉลิมแดน

ประธานกรรมการบริ ษัท
กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
และ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
และ ประธานคณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี
กรรมการ ประธานกรรมการบริ หาร
และกรรมการบริ หารความเสีย่ ง
กรรมการ กรรมการบริ หาร กรรมการผู้จดั การ
และ เลขานุการคณะกรรมการบริ ษัท
กรรมการ กรรมการบริ หาร
ผู้อานวยการอาวุโส สายงานวางแผนกลยุทธ์และการลงทุน
ผู้อานวยการอาวุโส สายงานโลจิสติกส์
กรรมการ กรรมการบริ หาร และ
ผู้อานวยการ สายงานขายและการตลาด
กรรมการ กรรมการบริ หาร และ
ผู้อานวยการอาวุโส สายงานโรงงาน

กรรมการชุดย่ อยที่เข้ าร่ วมประชุม จานวน 5 ท่ าน
1. พลอากาศตรี ดร.เพียร โตท่าโรง
ประธานคณะกรรมการบริ หารความเสีย่ ง
2. นายสมชาย
ไตรรัตนภิรมย์ กรรมการบริ หารความเสีย่ ง และกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี
3. นายเดชา
ชูลกิ รณ์
กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
4. นายหทัย
อูไ่ ทย
กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
5. นายพงษ์ เทพ
ถิฐาพันธ์
กรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี
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ผู้บริหารและผู้จัดการที่เข้ าร่ วมประชุม จานวน 18 ท่ าน
1. นายพงษ์ สกร
ดาเนิน
รองกรรมการผู้จดั การ สายงานพัฒนาธุรกิจและวางแผนกลยุทธ์
2. นางสมลักษณ์
คนึงเหตุ
ผู้อานวยการอาวุโส สายงานสานักบริ หาร
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
3. นายฐิ ติพงศ์
เตชะรัตนยืนยง ผู้อานวยการอาวุโส สายงานสนับสนุนธุรกิจ, Chief Financial Officer
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริ หารความเสีย่ ง
4. นายธารง
จันทรไกรทอง ผู้อานวยการอาวุโส สายงานขายและการตลาด
5. นายไพโรจน์
ภานุกาญจน์
ผู้อานวยการอาวุโส สายงานบริ หารงานโครงการก่อสร้ างและ
บารุงรักษาโรงไฟฟ้า
6. นายภูดิส
ไตรวิลาสกุล
ผู้อานวยการอาวุโส สายงานขายและการตลาด LED
7. นายเจนพล
งามอรุณโชติ
ผู้อานวยการ สายงานวางแผนกลยุทธ์และการลงทุน
8. นายศราวุธ
มาสรวง
ผู้อานวยการสายงานพัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์
9. นางณัฐวรรณ
วงศ์จนั ทร์
ผู้อานวยการ สายงานสนับสนุนธุรกิจ
10. นางสาวจันทรา
จงจามรี สที อง เลขานุการบริ ษัท และ
ผู้อานวยการสานักกรรมการผู้จดั การและฝ่ ายนักลงทุนสัมพันธ์
11. นางสาววิจิตรา
แสงปรี ดีกรณ์
ผู้อานวยการ สายงานพัฒนาธุรกิจพลังงานทดแทน
12. นางสาวศุทธิรัตน์
ตังนรกุ
้ ล
ผู้ช่วยผู้อานวยการ สายงานสนับสนุนธุรกิจ (ด้ านบัญชี)
13. นางสาววราภรณ์
รักกิจการค้ า
ผู้ช่วยผู้อานวยการ สายงานสนับสนุนธุรกิจ (ด้ านบัญชี)
14. นางสาวกุลรวี
แสนชัยกร
ผู้ช่วยผู้อานวยการ สายงานสนับสนุนธุรกิจ (ด้ านบัญชี)
15. นางพัชนี
ตังจิ
้ ตเจริ ญ
ผู้ช่วยผู้อานวยการ สายงานตรวจสอบภายใน และ
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
16. นางลัคนา
สันติร่วมใจรักษ์ ผู้จดั การฝ่ ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ
17. นางสาวณิชนันทน์ เลิศปั ญญาพล ผู้ช่วยผู้จดั การฝ่ ายนักลงทุนสัมพันธ์
18. นางสาวพริ มา
พานิช
ผู้ช่วยผู้จดั การสานักเลขานุการบริ ษัท
ผู้เข้ าร่ วมการประชุมอื่น ๆ จานวน 5 ท่ าน
1. นางสาวซูซาน
เอี่ยมวณิชชา
2. นางสาววันดี
เอี่ยมวณิชชา
3. นายกุดนั่
กุสมุ านนท์
4. นายคงกช
5. นายพงษ์ สวัสดิ์

ผู้แทน บริ ษัท เอส พี ออดิท จากัด ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ผู้แทน บริ ษัท เอส พี ออดิท จากัด ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ผู้แทน บริ ษัท กุดนั่ แอนด์ พาร์ ทเนอร์ ส จากัด ที่ปรึกษากฎหมาย
และผู้แทนอิสระร่วมเป็ นกรรมการในการตรวจสอบการลงคะแนน
ยงสวัสดิกลุ
ผู้แทน บริ ษัท กุดนั่ แอนด์ พาร์ ทเนอร์ ส จากัด ที่ปรึกษากฎหมาย
และผู้แทนอิสระร่วมเป็ นกรรมการในการตรวจสอบการลงคะแนน
เรื องปั ญญาพจน์ ผู้แทนอิสระจากผู้ถือหุ้นรายย่อย
ร่วมเป็ นกรรมการในการตรวจสอบการลงคะแนน
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การประชุ ม ในครั ง้ นี ม้ ี ตัว แทนผู้ส อบบัญ ชี ที่ ป รึ ก ษากฎหมาย และสถาบัน การเงิ น ได้ เข้ า ร่ ว มประชุม โดยมี
รายละเอียดดังนี ้
 ตัวแทนจากผู้สอบบัญชีจาก บริ ษัท เอสพี ออดิท จากัด
 ตัวแทนจากที่ปรึ กษาด้ านกฎหมาย บริ ษัท กุดนั่ แอนด์ พาร์ ทเนอร์ ส จากัด ทาหน้ าที่เป็ นคนกลางในการ
ตรวจสอบการลงคะแนน
บริ ษัทฯ ได้ จัดส่งหนังสือเชิ ญ ประชุมพร้ อมเอกสารประกอบการประชุม และได้ เผยแพร่ แจ้ งการส่ งหนังสือเชิ ญ
ประชุมผ่านทางเว็บไซด์ของตลาดหลักทรัพย์เป็ นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด
ก่อนเริ่ มการประชุมตามระเบียบวาระ ที่ประชุมได้ รับแจ้ งรายละเอียดการประชุมและกระบวนการนับคะแนนเสียง
รายละเอียดดังปรากฏตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วยลาดับที่ 13 และ ลาดับที่ 14 หน้ า 74 – หน้ า 81 ดังนี ้
ตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชน พ.ศ. 2535 แก้ ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551 มาตรา 103 และ ตามข้ อบังคับของบริ ษัทฯ
ข้ อ 27 ได้ กาหนดหลักเกณฑ์ในเรื่ ององค์ประชุมสาหรับการประชุมผู้ถือหุ้นไว้ ดงั นี ้
มาตรา 103 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้ องมีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ ามี) มาประชุมไม่น้อย
กว่ายี่สิบห้ าคนหรื อไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนผู้ถือหุ้นทังหมดและต้
้
องมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่
น้ อยกว่าหนึง่ สามของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ ทงหมด
ั้
จึงจะเป็ นองค์ประชุม
ข้ อ 27
ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้ องมีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ ามี) มาประชุมไม่น้อย
กว่ายี่สิบห้ าคน และต้ องมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้
ทังหมด
้
หรื อมีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวน
ผู้ถือหุ้นทัง้ หมด และต้ องมีห้ ุนนับรวมกันได้ ไม่น้ อยกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหุ้นที่ จาหน่ายได้
ทังหมด
้
จึงจะเป็ นองค์ประชุม
ตามพระราชบัญ ญั ติ บริ ษั ทมหาชน พ.ศ. 2535 แก้ ไขเพิ่ มเติ ม พ.ศ. 2551 มาตรา 90 และ มาตรา 107 และตาม
ข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ข้ อ 28 ได้ กาหนดหลักเกณฑ์ในเรื่ องการลงคะแนนสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นไว้ ดงั นี ้
มาตรา 90
ห้ ามมิ ให้ บริ ษั ทจ่ายเงิ นหรื อทรั พย์ สินอื่นใดให้ แก่กรรมการ เว้ นแต่จ่ ายเป็ นค่าตอบแทนตาม
ข้ อบังคับของบริ ษัท
ในกรณีที่ข้อบังคับของบริ ษัทมิได้ กาหนดไว้ การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่งให้ เป็ นไปตามมติ
ของที่ ประชุมผู้ถื อหุ้น ซึ่งประกอบด้ วยคะแนนเสียงไม่น้ อยกว่าสองในสามของจานวนเสียง
ทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุม
มาตรา 107
มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนันให้
้ ประกอบด้ วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้
(1) ในกรณีปกติ ให้ ถือคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
และถ้ ามี คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ ประธานในที่ ประชุมออกเสียงเพิ่ มขึน้ อี กหนึ่งเสียงเป็ น
เสียงชี ้ขาด
(2) ในกรณี ดังต่อไปนี ้ ให้ ถือคะแนนเสียงไม่น้ อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทัง้ หมดของ
ผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
ก. การขายหรื อโอนกิจการของบริ ษัททังหมดหรื
้
อบางส่วนที่สาคัญให้ แก่บคุ คลอื่น
ข. การซื ้อหรื อรับโอนกิจการของบริ ษัทอื่นหรื อบริ ษัทเอกชนมาเป็ นของบริ ษัท
ค. การทา แก้ ไข หรื อเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้ เช่ากิจการของบริ ษัททังหมดหรื
้
อบางส่วน
ที่สาคัญ การมอบหมายให้ บคุ คลอื่นเข้ าจัดการธุรกิจของบริ ษัท หรื อการรวมกิจการกับ
บุคคลอื่นโดยมีวตั ถุประสงค์จะแบ่งกาไรขาดทุนกัน
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ข้ อ 28

ในการออกเสียงลงคะแนนให้ ห้ ุนหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนัน้ ให้
ประกอบด้ วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้
(1) ในกรณีปกติ ให้ ถือคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
และถ้ ามี คะแนนเสี ยงเท่ากัน ให้ ประธานในที่ ประชุมออกเสียงเพิ่ มขึน้ อี กหนึ่งเสียงเป็ น
เสียงชี ้ขาด
(2) ในกรณี ดังต่อไปนี ้ ให้ ถือคะแนนเสียงไม่น้ อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทัง้ หมดของ
ผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
ก. การขายหรื อโอนกิจการของบริ ษัททังหมดหรื
้
อบางส่วนที่สาคัญให้ แก่บคุ คลอื่น
ข. การซื ้อหรื อรับโอนกิจการของบริ ษัทอื่นหรื อบริ ษัทเอกชนมาเป็ นของบริ ษัท
ค. การทา แก้ ไข หรื อเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้ เช่ากิจการของบริ ษัททังหมดหรื
้
อบางส่วน
ที่สาคัญ การมอบหมายให้ บคุ คลอื่นเข้ าจัดการธุรกิจของบริ ษัท หรื อการรวมกิจการกับ
บุคคลอืน่ โดยมีวตั ถุประสงค์จะแบ่งกาไรขาดทุนกัน
ง. การแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิหรื อข้ อบังคับ
จ. การเพิ่มหรื อการลดทุนของบริ ษัทหรื อการออกหุ้นกู้
ฉ. การควบหรื อเลิกบริ ษัท
ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจะต้ องออกเสียงและลงคะแนนในกรณีดงั ต่อไปนี ้คือ เห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย หรื อ งดออก
เสียง ไม่อนุญาตให้ มีการแยกการออกเสียงลงคะแนน ประธานที่ประชุมจะขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นที่ลงมติไม่เห็นด้ วย หรื อ งดออกเสียง
ในระเบียบวาระใด ๆ ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนที่ได้ แจกให้ เมื่อลงทะเบียน พร้ อมลงลายมือชื่อ หลังจากนันเจ้
้ าหน้ าที่
ของบริ ษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงเพื่อนามาสรุปผลการลงคะแนนเพื่อให้ ประธานแจ้ งต่อที่ประชุมรับทราบต่อไป
สาหรับการนับคะแนนนัน้ บริ ษัทฯ จะใช้ วิธีหกั คะแนนเสียงไม่เห็นด้ วย และงดออกเสียง (ขึ ้นกับกฎเกณฑ์ของการ
นับคะแนนแล้ วแต่กรณีตามที่อธิบายไว้ ในตารางด้ านล่าง) ออกจากจานวนเสียงทังหมดที
้
่เข้ าร่ วมประชุม และส่วนที่เหลือ
จะถื อว่าเป็ นคะแนนเสียงที่เห็นด้ วยในระเบียบวาระนัน้ ๆ ทัง้ นี ้ ในการพิ จารณาคะแนนเสียงดังกล่าว จะคานึงถึงการ
ลงคะแนนเสียงที่ผ้ ถู ือหุ้นได้ มอบฉันทะแสดงเจตนาไว้ ตามหนังสือมอบฉันทะด้ วย
มติของที่ประชุมในแต่ละวาระให้ นบั คะแนนเสียงดังต่อไปนี ้
วาระที่
1, 3, 4, 7, 8, 9, 12, 13, 15

ประเภทมติ
มติธรรมดา

5, 6, 10, 11, 16, 17

มติพิเศษ

14

มติธรรมดา

18 (ถ้ ามี)

มติธรรมดา
หรือ
มติพิเศษ

การนับคะแนน
คะแนนเสียงข้ างมากคือเกินกว่าร้ อยละห้ าสิบของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนใน
การประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีถ้ามีคะแนนเสี ยงเท่ากันให้ ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ ้นอีก
หนึ่งเสียงเป็ นเสียงชี ้ขาด
ทังนี
้ ้ บัตรที่งดออกเสียง จะไม่นบั รวมเป็ นฐานการคานวณคะแนนเสียง
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่คือไม่น้อยกว่าร้ อยละเจ็ดสิบห้ าของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือ
หุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่
มีสว่ นได้ เสีย
ทังนี
้ ้ บัตรที่งดออกเสียง จะนารวมเป็ นฐานการคานวณคะแนนเสียง
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุม
ทังนี
้ ้ บัตรที่งดออกเสียง จะนารวมเป็ นฐานการคานวณคะแนนเสียง
อาจใช้ คะแนนเสียงข้ างมากคือเกินกว่ากึ่งหนึ่งของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนใน
การประชุม หรื อ คะแนนเสียงสองในสามของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการ
ประชุมผู้ถือหุ้น หรือ คะแนนเสียงสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ในการประชุมผู้ถือหุ้น โดยไม่นบั ส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีสว่ นได้ เสีย (แล้ วแต่กรณี)

หน้ าที่ 4

เริ่มการประชุม
นายสมบูรณ์ เอื ้ออัชฌาสัย กรรมการผู้จัดการ กล่าวต้ อนรับผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ และสรุ ปจานวนผู้ถือ
หุ้นที่มาประชุมด้ วยตนเองและรับมอบฉันทะก่อนเริ่ มการประชุม โดยมีรายละเอียดดังนี ้
ผู้ถือหุ้นที่มาด้ วยตนเอง 97 ราย นับจานวนหุ้นได้ 74,520,455 หุ้น
ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ
305 ราย นับจานวนหุ้นได้ 1,022,684,126 หุ้น
รวมทังสิ
้ ้น
402 ราย นับจานวนหุ้นได้ 1,097,204,581 หุ้น
คิ ด เป็ นร้ อยละ 82.8238 ของหุ้ นที่ อ อกและจ าหน่ า ยแล้ วทั ง้ หมดของบริ ษั ทฯ จ านวน
1,324,745,216 หุ้น ซึง่ ครบเป็ นองค์ประชุมตามข้ อบังคับข้ อ 27
นายกัลกุล ดารงปิ ยวุฒิ์ เป็ นประธานในที่ประชุม กล่าวเปิ ดการประชุม โดยมอบหมายให้ นางสาวโศภชา
ดารงปิ ยวุฒิ์ กรรมการ และประธานกรรมการบริ หาร และ นายสมบูรณ์ เอื ้ออัชฌาสัย กรรมการ กรรมการผู้จดั การ และ
เลขานุการคณะกรรมการบริ ษัท เป็ นผู้ดาเนินการเข้ าสูว่ าระการประชุมต่อไป
นายสมบูรณ์ เอื ้ออัชฌาสัย กรรมการผู้จดั การ ได้ เรี ยนเชิญ บริ ษัท กุดนั่ แอนด์ พาร์ ทเนอร์ ส จากัด ที่ปรึกษา
กฎหมาย เป็ นผู้แทนอิสระเข้ าร่ วมเป็ นกรรมการในการตรวจนับคะแนน และได้ เรี ย นเชิญผู้แทนจากผู้ถือหุ้นรายย่อยเข้ าร่วม
เป็ นกรรมการในการตรวจนับคะแนน โดยในครัง้ นี ้มี นายพงษ์ สวัสดิ์ เรื องปั ญญาพจน์ ให้ เกียรติ เป็ นผู้แทนจากผู้ถือหุ้น
รายย่อย
นายสมบูรณ์ เอื ้ออัชฌาสัย กรรมการผู้จดั การ นาเข้ าสูว่ าระการประชุมดังต่อไปนี ้
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถอื หุ้น ครัง้ ที่ 1/2559
นายสมบูร ณ์ เอื ้ออัช ฌาสัย กรรมการผู้จ ัด การ เสนอต่อ ที่ป ระชุม เพื่อ พิจ ารณารับ รองรายงานการ
ประชุม วิสามัญ ผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2559 ที่จดั ประชุมเมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2559 ซึ่งได้ นาส่งต่อตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และ กรมพัฒนาธุรกิ จการค้ า กระทรวงพาณิ ชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกาหนดเป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว
รวมทัง้ ได้ เผยแพร่ รายงานดังกล่าวผ่านเว็บไซด์ ของบริ ษัทฯ www.gunkul.com ตามที่ได้ จ ดั ส่งสาเนารายงานการประชุม
ให้ กบั ผู้ถือหุ้นพร้ อมกับหนังสือนัดประชุมในครัง้ นี ้ ดังปรากฏตามสิ่งที่สง่ มาด้ วยลาดับที่ 1 หน้ าที่ 16 - หน้ าที่ 39 โดยได้
ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริ ษัท เห็นว่าได้ มีการบันทึกรายงานไว้ อย่างครบถ้ วนถูกต้ อง จึงขอให้ ที่ประชุมโปรด
พิจารณารับรอง
นายวิรัช กาญจนพิบลู ย์ ผู้ถือหุ้น : ได้ มีข้อเสนอและประเด็นสอบถามต่อที่ประชุมดังนี ้
1. ขอแก้ ไขข้ อความในตารางหน้ าที่ 28 ตามเอกสารเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยแก้ ไขจากคาว่า “ทุนจด
ทะเบียนปั จจุบนั ที่ชาระแล้ ว” เป็ น “ทุนจดทะเบียน”
นายสมบูรณ์ เอื ้ออัชฌาสัย กรรมการผู้จดั การ : ได้ ตอบข้ อซักถาม ดังนี ้
1. รับทราบ และจะดาเนินการแก้ ไขข้ อความจากคาว่า “ทุนจดทะเบียนปั จจุบนั ที่ชาระแล้ ว ” เป็ น “ทุนจด
ทะเบียน” ตามที่แจ้ งมาให้ สอดคล้ องกับงบแสดงฐานะการเงินของบริ ษัทฯ ซึ่งปรากฏในสิ่งที่สง่ มาด้ วย
ลาดับที่ 2 (รายงานประจาปี 2558) หน้ า 255 โดยนายสมบูร ณ์ เอื ้ออัช ฌาสัย แจ้ ง เพิ่ม เติม ว่า จะ
ดาเนินการแก้ ไขข้ อความเดียวกันในตารางหน้ าที่ 33 ด้ วยเช่นกัน

หน้ าที่ 5

นายพินิจ โตวชิราภรณ์ ผู้ถือหุ้น : ได้ มีข้อเสนอและประเด็นสอบถามต่อที่ประชุมดังนี ้
1. ขอแก้ ไขหน่ ว ยที่ ดิ น หน้ า 37 จากเดิ ม ที่ ดิ น ราคาประมาณ 200,000-300,000 ต่ อ ตารางวา เป็ น
200,000-300,000 ต่อไร่
นายสมบูรณ์ เอื ้ออัชฌาสัย กรรมการผู้จดั การ : ได้ ตอบข้ อซักถาม ดังนี ้
1. รับทราบ และจะดาเนินการแก้ ไขหน่วยที่ดิน จากเดิม 200,000-300,000 ต่อตารางวา เป็ น 200,000300,000 ต่อไร่ และขอแก้ ไขเพิ่มเติม “ปั จจุบนั ราคาตลาดของที่ดินมีมลู ค่าไม่ต่ากว่า 600,000.00 บาท
ต่อไร่” ในย่อหน้ าเดียวกัน
นางสาวโศภชา ดารงปิ ยวุฒิ์ ประธานกรรมการบริ หาร เสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา โดยในวาระนี ้ต้ อง
ได้ รับคะแนนเสียงข้ างมากคือเกินกว่าร้ อยละ 50 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ ามีคะแนนเสียงเท่ากัน
ให้ ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ ้นอีกเสียงหนึง่ เป็ นเสียงชี ้ขาด
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน รับรองรายงานการ
ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2559 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2559 ตามที่เสนอ ด้ วยคะแนนเสียง
ดังนี ้
ผู้ถือหุ้น
จานวน (เสียง)
อัตราร้ อยละ
เห็นด้ วย
1,101,890,471
99.9999
ไม่เห็นด้ วย
0
0.0000
งดออกเสียง
1,275
0.0001
รวมจานวนผู้ออกเสียง (447 ราย)
1,101,891,746
100.00000
บัตรเสีย
0
วาระที่ 2

รับทราบการดาเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2558
นางสาวโศภชา ดารงปิ ยวุฒ์ิ ประธานกรรมการบริ หาร กล่าวรายงานกิจกรรมของบริ ษัทฯ ในรอบปี 2558
โดยสรุปเป็ นวิดีทศั น์ให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ รับชม
นายสมบูรณ์ เอื ้ออัชฌาสัย กรรมการผู้จดั การ ได้ รายงานต่อที่ประชุมเพื่อรับทราบสรุ ปผลการดาเนินงานที่
ผ่านมาในรอบปี 2558 ตามข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ข้ อ 29 กาหนดให้ บริ ษัท ฯ รายงานผลการดาเนินการของบริ ษัทฯ ในรอบปี
ที่ผา่ นมาต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ซึง่ ปรากฏอยู่ในรายงานประจาปี 2558 ดังปรากฏตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วยลาดับที่
2 (รายงานประจาปี 2558) พร้ อมทังได้
้ สรุปผลการดาเนินงานในรอบปี 2558 ของบริ ษัทฯ ดังนี ้
ในปี 2558 บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย มีรายได้ หลักจากการดาเนินธุรกิจ รวมจานวน 4,450 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น
จากปี 2557 ซึง่ เท่ากับ 2,977 ล้ านบาท ซึง่ นับว่าในปี 2558 บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย มีรายได้ รวมสูงที่สดุ ตังแต่
้ เข้ าซื ้อขายใน
ตลาดหลัก ทรั พ ย์ แ ห่ งประเทศไทย เนื่ อ งจากมี ร ายได้ จ ากการขายอุป กรณ์ เพื่ อ ใช้ ในงานก่ อ สร้ างโรงไฟฟ้ า พลัง งาน
แสงอาทิตย์ของบริ ษัทย่อย บริ ษัท รางเงิน โซลูชนั่ จากัด ซึ่งเป็ นหนึ่งในโครงการโซลาร์ ค้ างท่อประมาณ 900 เมกกะวัตต์
ทาให้ โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของ บริ ษัท รางเงิน โซลูชั่น จากัดทัง้ 11 โครงการ ต้ องก่อสร้ างให้ แล้ วเสร็ จ
ภายใน 31 ธันวาคม 2558 ซึง่ บริ ษัทฯ ถือหุ้นอยูใ่ นสัดส่วน 67% โดยผู้รับเหมาก่อสร้ างโรงไฟฟ้าจะซื ้ออุปกรณ์จากบริ ษัทฯ
ทาให้ รายได้ จากกการจาหน่ายอุปกรณ์เพิ่มขึ ้นเกือบ 3,000 ล้ านบาท
ในปี 2558 บริ ษัทฯ มีอตั รากาไรขันต้
้ นประมาณร้ อยละ 23 และมีกาไรสุทธิ เพิ่มขึ ้นจาก 541 ล้ านบาทในปี
2557 มาเป็ น จานวน 674 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นอัตรากาไรสุทธิร้อยละ 14.68
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นอกจากนี ้ ในปี 2558 ส่วนของผู้ถือหุ้นได้ เพิ่มขึ ้นจาก 3,359 ล้ านบาทในปี 2557 มาเป็ น 8,590 ล้ านบาท
สินทรัพย์รวมของบริ ษัทฯ ได้ เพิ่มขึ ้นจาก 7,238 ล้ านบาทในปี 2557 มาเป็ น 18,815 ล้ านบาทในปี 2558 ซึง่ ส่งผลให้ อานาจ
มูลค่าการลงทุนที่สามารถอนุมตั ไิ ด้ โดยคณะกรรมการบริ ษัทสูงขึ ้น ทาให้ การลงทุนสะดวกมากขึ ้น อีกทังบริ
้ ษัทฯมีอตั ราส่วน
หนีส้ ินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นที่ลดลง จาก 1.07 เท่า ในปี 2557 มาเป็ น 0.66 เท่าในปี 2558 ซึ่งสะท้ อนความพร้ อมในการ
ลงทุนของบริ ษัทฯ ที่ดีขึ ้น
ในด้ านการคาดการณ์รายได้ ของบริ ษัทฯ รายได้ จาก บริ ษัท จี-พาวเวอร์ ซอร์ ซ จากัด และ บริ ษัท กันกุล ชูบุ
พาวเวอร์ เจน จากัด ไม่ได้ บนั ทึกรายได้ จากสองแห่งนี ้เนื่องจากบริ ษัทฯ ถือหุ้นอยูท่ ี่ร้อยละ 40 และร้ อยละ 51 ตามลาดับ จะ
บันทึกเพียงส่วนแบ่งกาไรคือ 280 ล้ านบาทในปี 2558 ซึง่ เป็ นระดับที่คอ่ นข้ างสม่าเสมอต่อเนื่องไปอีกประมาณ 7 ปี อาจจะ
ลดลงบ้ างหากถูกหักค่าเสื่อมของตัวแผงโซลาร์ ทังนี
้ ห้ ากสรุ ปผลการดาเนินงานโดยแยกเป็ นส่วนธุรกิจ ธุรกิจผลิต จัดหา
และจาหน่ายอุปกรณ์สาหรับระบบไฟฟ้าเติบโตขึ ้นจาก 1,489 ล้ านบาทในปี 2557 มาเป็ น 3,772 ล้ านบาทในปี 2558 โดย
มีกาไรขันต้
้ นอยู่ที่ร้อยละ 23 ในส่วนธุรกิจผลิตและจาหน่ายไฟฟ้าเพิ่มขึ ้นจาก 23 ล้ านบาทในปี 2557 มาเป็ น 51 ล้ านบาท
ในปี 2558 เช่นเดียวกันกับส่วนธุรกิจการบารุงรักษาซึง่ เพิ่มขึ ้นจาก 55 ล้ านบาทในปี 2557 มาเป็ น 70 ล้ านบาทในปี 2558
นายวิรัช กาญจนพิบลู ย์ ผู้ถือหุ้น : ได้ มีข้อเสนอและประเด็นสอบถามต่อที่ประชุมดังนี ้
1. เนื่องจากบริ ษัทฯมีการลงทุนโรงไฟฟ้าที่ประเทศญี่ปนุ่ อยากทราบว่าบริ ษัทฯ มีการจัดการบริ หารความ
เสีย่ งด้ านอัตราแลกเปลีย่ นอย่างไรบ้ าง
นางสาวโศภชา ดารงปิ ยวุฒ์ิ ประธานกรรมการบริ หาร : ได้ ตอบข้ อซักถาม ดังนี ้
1. บริ ษัทฯ ลงทุนในโครงการเหล่านี ้ด้ วยเงินเยน โดยใช้ เงินบาทไปแลกเป็ นเงินเยนก่อน และทางบริ ษัทฯ มี
การบริ หารจัดการรวมถึงการใช้ Swaps Currency ประมาณร้ อยละ 85 ในระยะเวลาที่ก้ เู งิน
นางสาวพัชริ นทร์ ชาญเมธา ผู้ถือหุ้น : ได้ มีข้อเสนอและประเด็นสอบถามต่อที่ประชุม ดังนี ้
1. จากข้ อมูลเรื่ องอัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากาไรของบริ ษัทฯ ที่ระบุไว้ ในรายงานประจาปี
หน้ า 238 อยากทราบถึงคาอธิบายในการเปลีย่ นแปลงของอัตราส่วนทางการเงินระหว่างปี 2557 และ
2558
นายสมบูรณ์ เอื ้ออัชฌาสัย กรรมการผู้จดั การ : ได้ ตอบข้ อซักถาม ดังนี ้
1. เมื่อพิจารณาจากข้ อมูลที่นาเสนอจะพบว่า อัตรากาไรขันต้
้ นที่ลดลงเพียงเล็กน้ อย คือ จาก ร้ อยละ
24.29 ในปี 2557 ลดลงเป็ น ร้ อยละ 23.21 ในปี 2558 เป็ นผลมาจากรายได้ ที่บริ ษัทฯ ได้ รับ ประมาณ
ร้ อยละ 68 มาจากการก่อสร้ าง ซึง่ อัตรากาไรจากการก่อสร้ างมักจะไม่สงู มาก นอกจากนี ้ เมื่อพิจารณา
จากอัตรากาไรขันต้
้ นเป็ นจานวนเงิน อยู่ที่ 723 ล้ านบาท ในปี 2557 เพิ่มขึ ้นมาอยู่ที่ 1,035 ล้ านบาท
ในปี 2558 ดังนัน้ จึงไม่นา่ วิตกกังวลแต่อย่างใด
2. ในส่วนอัต รากาไรจากการดาเนิน งานซึ่งเพิ่ มขึน้ จาก ร้ อยละ 11.93 ในปี 2557 มาเป็ น 23.21 ในปี
2558 นัน้ บริ ษัทฯ มีรายได้ เพิ่มขึ ้น แต่คา่ ใช้ จ่ายไม่ได้ เพิ่มขึ ้น ดังนัน้ อัตราส่วนทางการเงินจึงดีขึ ้น
3. ในส่วนอัตรากาไรสุทธิซึ่งลดลงจาก ร้ อยละ 18.19 ในปี 2557 อยูท่ ี่ ร้ อยละ 15.10 ในปี 2558 โดยในปี
2558 นี ้ บริ ษั ทฯ ได้ ห้ ุน เพิ่ มขึน้ จากการจัด สรรหุ้นเพิ่ ม ทุน ให้ กับผู้ถือ หุ้น เดิม ตามสัดส่วนการถื อหุ้น
(Right Offering – RO) และโดยรวมแล้ ว บริ ษัทฯ มีรายได้ และกาไรจากการดาเนินงานที่เพิ่มขึ ้น
4. จากการจัด สรรหุ้น เพิ่ ม ทุน ให้ กับ ผู้ถื อ หุ้น เดิ ม ตามสัด ส่ว นการถื อ หุ้น (Right Offering – RO) ท าให้
บริ ษัทฯ มีสว่ นของผู้ถือหุ้นที่เพิ่มขึ ้น ซึ่งส่งผลให้ อตั ราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นลดลงจาก ร้ อยละ 16.11 ใน
ปี 2557 อยู่ที่ ร้ อยละ 7.84 ในปี 2558 และอีกปั จจัยที่จะส่งผลต่ออัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ถาวร
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ของบริ ษัทฯ คือบริ ษัทฯ อยูใ่ นระหว่างการก่อสร้ างโรงไฟฟ้า จึงต้ องใช้ เวลาประมาณ 15-18 เดือนกว่าที่
บริ ษัทฯ จะมีรายได้ เข้ ามา โดยทัว่ ไปแล้ ว บริ ษัทฯ จะลงทุนในโครงการที่มี ERR อยู่ในระดับไม่ต่ากว่า
ร้ อยละ 12-15 ซึ่งจะได้ รับรายได้ หรื อผลกาไรต่อเมื่อเริ่ มจ่ายไฟฟ้าเข้ าระบบเชิงพาณิชย์ ดังนัน้ อัตรา
ผลตอบแทนผู้ถือหุ้นจึงมีโอกาสที่จะผันผวนเนื่องจากปั จจัยที่กล่าวมาข้ างต้ น
มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมจานวนทังสิ
้ ้น 481 ราย รวมเป็ นจานวนหุ้น 1,102,423,980 หุ้น รับทราบ
การดาเนินงานของบริ ษัทในรอบปี 2558
วาระที่ 3

พิจารณาอนุมตั ิงบการเงินของบริษัทฯ สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
นายสมบูรณ์ เอื ้ออัชฌาสัย กรรมการผู้จดั การ ได้ เสนอต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้ เป็ นไปตามพระราชบัญญัติ
บริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 – มาตรา 114 รวมทังตามข้
้
อบังคับของบริ ษัทฯ ข้ อ 29 และข้ อ 42 – ข้ อ 44
บริ ษัทฯ ได้ จดั ทางบการเงินสาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งได้ ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบ
บัญชีของบริ ษัท เอส พี ออดิท จากัด และขอเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิ โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยูใ่ น
งบการเงินของรายงานประจาปี 2558 (สิ่งที่สง่ มาด้ วยลาดับที่ 2) ซึ่งได้ จดั ส่งให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อมกับหนังสือนัดประชุมใน
ครัง้ นี ้ โดยสรุปสาระสาคัญได้ ดงั นี ้
หน่วย : พันบาท
รายการ
สินทรัพย์รวม (ล้ านบาท)
หนี ้สินรวม (ล้ านบาท)
ส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้ านบาท)
รายได้ รวม (ล้ านบาท)
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จสาหรับปี (ล้ านบาท)
กาไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)

งบการเงินรวม
ปี 2558
ปี 2557
18,815.26
7,238.66
10,225.03
3,878.97
8,590.22
3,359.70
4,590.69
3,061.55
690.44
541.13
0.59
0.50

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ปี 2558
ปี 2557
12,720.98
6,155.30
5,072.56
3,172.86
7,648.42
2,982.44
3,905.52
2,794.83
659.56
531.91
0.57
0.48

ทังนี
้ ้ ดร. ชิต เหล่าวัฒนา ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ระบุวา่ คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณา
งบการเงินของของบริษัทฯ สาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีมติเห็นชอบให้ เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท
เพื่อมานาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับรองต่อไป
นางสาวโศภชา ดารงปิ ยวุฒิ์ ประธานกรรมการบริ หาร เสนอต่อทีป่ ระชุมเพื่อพิจารณา โดยวาระนี ้ต้ องได้ รับ
คะแนนเสียงข้ างมากคือเกินกว่าร้ อยละ 50 ของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้
ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิม่ ขึ ้นอีกเสียงหนึง่ เป็ นเสียงชี ้ขาด
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมตั ิงบการเงิน
สาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งได้ ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญ ชีของ
บริ ษัทฯ อีกทังได้
้ ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริ ษัทแล้ ว ตามที่เสนอ
ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
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ผู้ถือหุ้น
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
รวมจานวนผู้ออกเสียง (481 ราย)
บัตรเสีย

จานวน (เสียง)
1,102,422,705
0
1,275
1,102,423,980
0

อัตราร้ อยละ
99.9999
0.0000
0.0001
100.0000
-

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงแก้ ไขมูลค่ าหุ้นที่ตราไว้ ต่อหุ้นของบริษัทฯ
นายสมบูรณ์ เอื ้ออัชฌาสัย กรรมการผู้จัด การ เสนอต่อที่ป ระชุม เพื่อพิจารณาอนุมตั ิการเปลี่ยนแปลง
แก้ ไขมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ตอ่ หุ้นของบริ ษัทฯ รายละเอียดดังปรากฏตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วยลาดับที่ 3 หน้ า 41 – 42
สืบเนื่องจากหลักทรัพย์ GUNKUL มีสภาพคล่องต่า และมีระดับราคาสูง ต่อเนื่องยาวนานกว่า 5 ปี ที่ผ่านมา
กอปรกับจานวนหุ้นตามทุนจดทะเบียนที่ชาระแล้ วของบริ ษัทฯ มีไม่มากนัก จึงพิจารณาให้ เปลีย่ นแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ โดย
การแตกหุ้น (Stock Split) จากเดิมราคาหุ้นละ 1.00 บาท เป็ นหุ้นละ 0.25 บาท โดยคณะกรรมการบริ ษัทได้ พิจารณาความ
สมเหตุสมผลของการเปลีย่ นแปลงแก้ ไขมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ตอ่ หุ้นของบริ ษัทฯ และได้ คานึงถึงประโยชน์ต่อผู้ลงทุนและบริ ษัทฯ
จากการที่ห้ นุ ของบริ ษั ทฯ จะมีสภาพคล่องสูงขึ ้น และเอื ้ออานวยต่อการขยายฐานผู้ลงทุนในหุ้นของบริ ษัทฯ ให้ กว้ างขวาง
ยิ่งขึ ้น
ทังนี
้ ้ ขอที่ประชุมโปรดพิจารณาอนุมตั ิการเปลี่ยนแปลงแก้ ไขมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ต่อหุ้นของบริ ษัทฯ โดยมี
รายละเอียด ดังนี ้

มูลค่าหุ้นที่ตราไว้
จานวนหุ้นสามัญของบริ ษัท
- หุ้นสามัญจดทะเบียน
- หุ้นสามัญที่ออกและชาระแล้ ว
จานวนทุนของบริ ษัท
- ทุนจดทะเบียน
- ทุนที่ออกและชาระแล้ ว

ปั จจุบนั
1.00 บาทต่อหุ้น

เปลีย่ นแปลงเป็ น
0.25 บาทต่อหุ้น

1,416,405,589 หุ้น
1,324,745,271 หุ้น

5,665,622,356 หุ้น
5,298,981,084 หุ้น

1,416,405,589.00 บาท
1,324,745,271.00 บาท

1,416,405,589.00 บาท
1,324,745,271.00 บาท

นางสาวโศภชา ดารงปิ ยวุฒิ์ ประธานกรรมการบริ หาร เสนอต่อทีป่ ระชุมเพื่อพิจารณา โดยวาระนี ้ต้ องได้ รับ
คะแนนเสียงข้ างมากคือเกินกว่าร้ อยละ 50 ของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้
ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิม่ ขึ ้นอีกเสียงหนึง่ เป็ นเสียงชี ้ขาด
มติที่ประชุม ที่ ป ระชุม มี ม ติ ด้ วยคะแนนเสี ย งข้ า งมากของผู้ถื อ หุ้น ที่ ม าประชุม และออกเสีย งลงคะแนน อนุมัติ ก าร
เปลีย่ นแปลงแก้ ไขมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ตอ่ หุ้นของบริ ษัทฯ โดยมีมติด้วยคะแนนเสียงดังนี ้

หน้ าที่ 9

ผู้ถือหุ้น
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
รวมจานวนผู้ออกเสียง (488 ราย)
บัตรเสีย

จานวน (เสียง)
1,102,466,120
1,250
25
1,102,467,395
0

อัตราร้ อยละ
99.9999
0.0001
0.0000
100.0000
-

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์ สนธิข้อ 4. ของบริษัทฯ เพื่อให้ สอดคล้ องกับการ
เปลี่ยนแปลงแก้ ไขมูลค่ าหุ้นที่ตราไว้ ต่อหุ้นของบริษัทฯ
นายสมบูรณ์ เอื ้ออัชฌาสัย กรรมการผู้จดั การ กล่าวต่อที่ประชุมว่า ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทได้
มีมติอนุมตั ิให้ เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ โดยการแตกหุ้น (Stock Split) จากเดิมราคาหุ้นละ 1.00 บาท เป็ นหุ้นละ 0.25
บาท ดังนัน้ เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ จึงต้ องแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิของบริ ษัทฯ
ข้ อ 4. ดังรายละเอียดตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วยลาดับที่ 3 หน้ าที่ 43
ทัง้ นี ้ ขอที่ ป ระชุ ม โปรดพิ จ ารณาอนุ มั ติ ก ารแก้ ไขเพิ่ ม เติ ม หนัง สื อ บริ ค ณห์ ข องบริ ษั ท ฯ ข้ อ 4. โดยมี
รายละเอียดการแก้ ไขเพิ่มเติม ดังนี ้

ข้ อ 4.

ทุนจดทะเบียน

แบ่งออกเป็ น

มูลค่าหุ้นละ
โดยแบ่งออกเป็ น
- หุ้นสามัญ

-

หุ้นบุริมสิทธิ์

ทุนจดทะเบียนปั จจุบนั
1,416,405,589.00 บาท
(หนึง่ พันสี่ร้อยสิบหกล้ านสี่แสนห้ าพัน
ห้ าร้ อยแปดสิบเก้ าบาทถ้ วน)
1,416,405,589 หุ้น
(หนึง่ พันสี่ร้อยสิบหกล้ านสี่แสนห้ าพัน
ห้ าร้ อยแปดสิบเก้ าหุ้น)
1.00 บาท (หนึง่ บาท)

ปรับทุนจดทะเบียนเป็ น
1,416,405,589.00 บาท
(หนึง่ พันสี่ร้อยสิบหกล้ านสี่แสนห้ าพัน
ห้ าร้ อยแปดสิบเก้ าบาทถ้ วน)
5,665,622,356 หุ้น
(ห้ าพันหกร้ อยหกสิบห้ าล้ านหกแสน
สองหมื่นสองพันสามร้ อยห้ าสิบหกหุ้น)
0.25 บาท (ยี่สิบห้ าสตางค์)

1,416,405,589 หุ้น
(หนึง่ พันสี่ร้อยสิบหกล้ านสี่แสนห้ าพัน
ห้ าร้ อยแปดสิบเก้ าหุ้น)
- หุ้น

5,665,622,356 หุ้น
(ห้ าพันหกร้ อยหกสิบห้ าล้ านหกแสน
สองหมื่นสองพันสามร้ อยห้ าสิบหกหุ้น)
- หุ้น

นางสาวโศภชา ดารงปิ ยวุฒ์ิ ประธานกรรมการบริ หาร เสนอต่อทีป่ ระชุมเพื่อพิจารณา โดยวาระนี ้ต้ องได้ รับ
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ คือไม่น้อยกว่าร้ อยละ 75 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิ
ออกเสียงลงคะแนน
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงมากกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
อนุมตั ิการแก้ ไขเพิ่มเติมบริ คณห์สนธิของบริ ษัทฯ ข้ อ 4 เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเปลีย่ นแปลงแก้ ไขมูลค่าหุ้น
ที่ตราไว้ ตอ่ หุ้นของบริ ษัทฯ โดยมีมติด้วยคะแนนเสียงดังนี ้

หน้ าที่ 10

ผู้ถือหุ้น
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
รวมจานวนผู้ออกเสียง (488 ราย)
บัตรเสีย

จานวน (เสียง)
1,102,466,120
1,250
25
1,102,467,395
0

อัตราร้ อยละ
99.9999
0.0001
0.0000
100.0000
-

วาระที่ 6

พิจารณาอนุ มัติการแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อบังคับของบริ ษัทฯ เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเปลี่ยนแปลง
แก้ ไขมูลค่ าหุ้นที่ตราไว้ ต่อหุ้นของบริษัทฯ
นายสมบูรณ์ เอื ้ออัชฌาสัย กรรมการผู้จดั การ กล่าวต่อที่ประชุมว่า ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทได้
มีมติอนุมตั ิให้ เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ โดยการแตกหุ้น (Stock Split) จากเดิมราคาหุ้นละ 1.00 บาท เป็ นหุ้นละ 0.25
บาท ดังนัน้ เพื่ อให้ สอดคล้ องกับ การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ต ราไว้ จึงต้ องแก้ ไขเพิ่ม เติ มข้ อบังคับของบริ ษัท ฯ โดยมี
รายละเอียดดังนี ้
จากเดิม
ข้ อ 4. หุ้นของบริ ษัทเป็ นหุ้นสามัญ มี มูลค่าหุ้นละ 1 บาท และ ข้ อ 4.
เป็ นหุ้นชนิดระบุชื่อผู้ถือหุ้น หุ้นทุกหุ้นของบริ ษัทฯ ต้ อ ง
ชาระค่าหุ้นครัง้ เดียวจนเต็มมูลค่า ผู้จองหุ้นหรื อผู้ซื ้อหุ้น
จะขอหักกลบลบหนี ้กับบริ ษัทไม่ได้
หุ้นของบริ ษัทจะแบ่งแยกมิได้ ถ้ าบุคคลตังแต่
้ สองคนขึ ้น
ไปถื อหุ้นหรื อจองซือ้ ร่ วมกันต้ องตัง้ ให้ คนใดคนหนึ่งใน
บุค คลเหล่า นัน้ เป็ น ผู้ใช้ สิ ท ธิ ในฐานะเป็ น ผู้ถื อ หุ้น หรื อ
ผู้จองหุ้นแล้ วแต่กรณี
บริ ษั ท ฯ อาจออกหุ้น กู้ หรื อ หุ้น กู้แ ปลงสภาพ หรื อ หุ้น
บุริมสิทธิ รวมทังหลั
้ กทรั พย์อื่นใดตามกฎหมายว่าด้ วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เสนอเพื่อขายให้ แก่ผ้ ถู ือ
หุ้น บุคคลใด ๆ หรื อ ประชาชนทั่วไปได้ และการแปลง
สภาพหุ้นกู้แปลงสภาพหรื อหุ้นบุริมสิทธิเป็ นหุ้นสามัญ
ให้ ดาเนินการภายใต้ บงั คับบทบัญญัตขิ องกฎหมาย

แก้ ไขเป็ น
หุ้น ของบริ ษั ท เป็ น หุ้น สามัญ มี มูล ค่าหุ้น ละ 0.25 บาท
และเป็ นหุ้นชนิดระบุชื่อผู้ถือหุ้น หุ้นทุกหุนของบริ ษัทต้ อง
ชาระค่าหุ้นครัง้ เดียวจนเต็มมูลค่า ผู้จองหุ้นหรื อผู้ซื ้อหุ้น
จะขอหักกลบลบหนี ้กับบริ ษัทไม่ได้
หุ้นของบริ ษัทจะแบ่งแยกมิได้ ถ้ าบุคคลตังแต่
้ สองคนขึ ้น
ไปถื อหุ้นหรื อ จองซื ้อร่ วมกันต้ อ งตังให้
้ คนใดคนหนึ่งใน
บุค คลเหล่ านัน้ เป็ น ผู้ใช้ สิ ท ธิ ในฐานะเป็ น ผู้ถื อ หุ้น หรื อ
ผู้จองหุ้นแล้ วแต่กรณี
บริ ษั ท อาจออกหุ้ นกู้ หรื อ หุ้ นกู้ แปลงสภาพ หรื อ หุ้ น
บุริมสิทธิ รวมทังหลั
้ กทรั พย์อื่นใดตามกฎหมายว่าด้ วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เสนอเพื่อขายให้ แก่ผ้ ถู ือ
หุ้น บุคคลใด ๆ หรื อ ประชาชนทั่วไปได้ และการแปลง
สภาพหุ้นกู้แปลงสภาพหรื อหุ้นบุริมสิทธิเป็ นหุ้ นสามัญ
ให้ ดาเนินการภายใต้ บงั คับบทบัญญัตขิ องกฎหมาย

นายเมธี รังษี วงศ์ ผู้รับมอบฉันทะ : ได้ มีข้อเสนอและประเด็นสอบถามต่อที่ประชุมดังนี ้
1. อยากทราบแนวทางข้ อคิดเห็นของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีตอ่ การเปลีย่ นแปลงมูลค่าหุ้นใน
ราคาไม่ต่ากว่า 0.50 บาท
นายสมบูรณ์ เอื ้ออัชฌาสัย กรรมการผู้จดั การ : ได้ ตอบข้ อซักถาม ดังนี ้
1. การแตกมูลค่าหุ้นของบริ ษัทฯ ครัง้ นี ้ ไม่ได้ ผิดกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเนื่องจาก
บริ ษัทฯ ได้ ศกึ ษาข้ อมูลและหารื อกับทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างสม่าเสมอมาตลอด
หน้ าที่ 11

นางสาวโศภชา ดารงปิ ยวุฒิ์ ประธานกรรมการบริ หาร : ได้ ตอบข้ อซักถาม ดังนี ้
1. ทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพียงแต่ขอความร่วมมือเรื่ องการเปลีย่ นแปลงมูลค่าหุ้นในราคาไม่
ต่ากว่า 0.50 บาทผ่านจดหมายเวียนเท่านัน้ ซึง่ ทางคณะกรรมการบริ ษัทได้ มีการพิจารณาองค์ประกอบ
และความเหมาะสมหลาย ๆ ด้ านแล้ ว และให้ ความสาคัญกับผู้ถือหุ้นรายย่อยที่สามารถจะเข้ ามาลงทุน
ในหุ้นของบริ ษัทฯ มากขึ ้น ดังปรากฎตามหนังสือที่แจ้ งไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็ นที่
เรี ยบร้ อยแล้ ว
นางสาวโศภชา ดารงปิ ยวุฒิ์ ประธานกรรมการบริ หาร เสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา โดยวาระนี ้ต้ องได้ รับ
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ คือไม่น้อยกว่าร้ อยละ 75 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงมากกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
อนุมตั ิการแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อบังคับของบริ ษัทฯ เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเปลี่ยนแปลงแก้ ไขมูลค่าหุ้นที่ตราไว้
ต่อหุ้นของบริ ษัทฯ โดยมีมติด้วยคะแนนเสียง ดังนี ้
ผู้ถือหุ้น
จานวน (เสียง)
อัตราร้ อยละ
เห็นด้ วย
1,102,466,120
99.9999
ไม่เห็นด้ วย
1,250
0.0001
งดออกเสียง
25
0.0000
รวมจานวนผู้ออกเสียง (488 ราย)
1,102,467,395
100.0000
บัตรเสีย
0
วาระที่ 7

พิจารณาอนุมตั ิการกาหนดหลักเกณฑ์ การจ่ ายปั นผลประจาปี 2559
นายสมบูรณ์ เอื ้ออัชฌาสัย กรรมการผู้จดั การ ได้ เสนอต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้ เป็ นไปตามนโยบายการจ่าย
ปั นผลของบริ ษัทฯ โดยบริ ษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปั นผลไม่น้อยกว่าร้ อยละ 40 ของกาไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะของ
บริ ษัทฯ หลังหักภาษี เงินได้ นิติบุคคล เงินสารองตามกฎหมาย และเงินสารองต่าง ๆ ทังหมด
้
ทังนี
้ ้ ตามมติของที่ประชุม
คณะกรรมการบริ ษัท เห็นชอบให้ เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมตั ิการกาหนดหลั กเกณฑ์การจ่ายปั นผลจากผลการ
ดาเนินงานประจาปี 2558 ให้ จ่ายเป็ นหุ้นปั นผล และจ่ายเป็ นเงินสดปั นผล ดังรายละเอียดปรากฏตามสิง่ ที่สงิ่ มาด้ วยลาดับ
ที่ 4 หน้ า 45 และหลักเกณฑ์นี ้ จะนาไปใช้ เป็ นแนวทางในการพิจารณาวาระที่ 8 เรื่ อง “พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกาไร
เบ็ดเสร็ จประจาปี 2558 และจ่ายปั นผล (ถ้ ามี)” ต่อไป
นางสาวโศภชา ดารงปิ ยวุฒิ์ ประธานกรรมการบริ หาร เสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา โดยวาระนี ้ต้ องได้ รับ
คะแนนเสียงข้ างมากคือเกินกว่าร้ อยละ 50 ของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้
ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ ้นอีกหนึง่ เสียงเป็ นเสียงชี ้ขาด
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมตั ใิ ห้ กาหนด
หลักเกณฑ์การจ่ายปั นผลประจาปี 2559 โดยให้ จ่ายเป็ นหุ้นปั นผลและจ่ายเป็ นเงินสดตามที่เสนอ ด้ วย
คะแนนเสียงดังนี ้

หน้ าที่ 12

ผู้ถือหุ้น
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
รวมจานวนผู้ออกเสียง (493 ราย)
บัตรเสีย

จานวน (เสียง)
1,102,474,180
0
25
1,102,474,205
0

อัตราร้ อยละ
100.0000
0.0000
0.0000
100.0000
-

วาระที่ 8

พิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรกาไรเบ็ดเสร็จประจาปี 2558 และจ่ ายปั นผล (ถ้ ามี)
นายสมบูรณ์ เอื ้ออัชฌาสัย กรรมการผู้จดั การ ได้ นาเสนอข้ อมูลต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาว่า เพื่อให้ เป็ นไป
ตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้ อบังคับของบริ ษัท ฯ ข้ อ 38 กาหนดให้ บริ ษัทฯ ต้ อง
จัดสรรกาไรสุทธิประจาปี สว่ นหนึ่งไว้ เป็ นทุนสารองไม่น้อยกว่าร้ อยละ 5 ของกาไรสุทธิประจาปี หักด้ วยยอดเงินขาดทุนสะสม
ยกมา (ถ้ ามี) จนกว่าทุนสารองนี ้จะมีจานวนไม่น้อยกว่าร้ อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เว้ นแต่บริ ษัท ฯ จะมีข้อบังคับหรื อ
กฎหมายอื่นกาหนดให้ ต้องมีทนุ สารองมากกว่านัน้ และมีนโยบายการจ่ายปั นผลไม่น้ อยกว่าร้ อยละ 40 ของกาไรสุทธิตาม
งบการเงินเฉพาะของบริ ษัทฯ หลังหักภาษี เงินได้ นิติบุคคล เงินสารองตามกฎหมาย และเงินสารองอื่น ๆ ทังหมด
้
อย่างไรก็
ตาม บริ ษั ท ฯ อาจก าหนดให้ จ่ ายเงิ น ปั น ผลในอัต ราน้ อ ยกว่า อัต ราที่ ก าหนดข้ างต้ น ได้ ขึ น้ อยู่กับ ความจ าเป็ น โดยมี
รายละเอียดเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรกาไรเบ็ดเสร็ จประจาปี 2558 และจ่ายปั นผล ดังรายละเอียด
ปรากฏตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วยลาดับที่ 5 หน้ า 47 โดยสรุปสาระสาคัญได้ ดงั นี ้
การจัดสรรเงินทุนสารองทางกฎหมาย
ประจาปี
จัดสรรเงินทุนสารอง
รวมเงินทุนสารอง
คิดเป็ นร้ อยละ
ตามกฎหมายในปี (บาท)
ตามกฎหมาย (บาท)
ของทุนจดทะเบียน
ปี 2554
5,000,000
40,000,000
10.00
ปี 2555
4,000,000
44,000,000
10.00
ปี 2556
22,000,000
66,000, 000
10.00
ปี 2557
22,000,000
88,000,000
10.00
ปี 2558
41,000,000
129,000,000
9.38
ปี 2559 1)
13,000,000
142,000,000
10.03
1)
ทุนจดทะเบียนปั จจุบนั 1,416,405,589 บาท
การจ่ายปั นผล
คณะกรรมการบริ ษั ท เห็น สมควรให้ เสนอที่ ประชุม สามัญ ผู้ถื อหุ้นอนุมัติก ารจ่ายปั นผลประจาปี 2559 สาหรั บผลการ
ดาเนินงานในส่วนที่เสียภาษี เงินได้ นิติบคุ คลในอัตราร้ อยละ 20 ที่สามารถเครดิตภาษี ได้ โดยจ่ายจากกาไรสุทธิหลังหักเงิน
สารองตามกฎหมายแล้ ว ดังนี ้

หน้ าที่ 13

เสนอต่อที่ประชุม
เพื่อพิจารณา 2)
1) การจ่ายปั นผลเป็ นหุ้นปั นผล 1)
อัตราการจ่ายหุ้นปั นผล
5 หุ้นเดิม : 1 หุ้นปั นผล
จานวนหุ้นที่มีสิทธิได้ รับหุ้นปั นผล
หุ้น
5,298,981,084
จานวนหุ้นที่ออกเพื่อรองรับหุ้นปั นผล
หุ้น
1,059,796,216
คิดเป็ นอัตราเงินปั นผลต่อหุ้น
บาทต่อหุ้น
0.0500
คิดเป็ นเงินปั นผลจ่าย
บาท
264,949,054.00
2) การจ่ายปั นผลเป็ นเงินสด
อัตราการจ่ายเงินสดปั นผล
บาทต่อหุ้น
0.0625
จานวนหุ้นที่มีสิทธิได้ รับเงินสดปั นผล
หุ้น
5,298,981,084
รวมเงินสดปั นผลจ่าย
บาท
331,186,317.75
3) รวมเป็ นเงินปั นผลจ่ายทังในรู
้ ปของ
หุ้นปั นผลและเงินสดปั นผล
อัตราการจ่ายปั นผลรวม
บาทต่อหุ้น
0.1125
รวมจ่ายปั นผลทังสิ
้ ้น
บาท
596,135,371.75
1)
หมายเหตุ
ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเดิมหลังการจัดสรรหุ้นปั นผลแล้ ว ให้ จา่ ยปั นผลเป็ นเงินสดแทนการจ่ายเป็ น
หุ้นปั นผลในอัตรา 0.050 บาทต่อหุ้น
2)
ตามที่มีการแปลงสิทธิใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 จานวน 55 หุ้น

นางสาวโศภชา ดารงปิ ยวุฒิ์ ประธานกรรมการบริ หาร เสนอต่อทีป่ ระชุมเพื่อพิจารณา โดยวาระนี ้ต้ องได้ รับ
คะแนนเสียงข้ างมากคือเกินกว่าร้ อยละ 50 ของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้
ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิม่ ขึ ้นอีกหนึง่ เสียงเป็ นเสียงชี ้ขาด
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมตั ิให้ จดั สรรเงิน
กาไรสุทธิประจาปี 2558 และอนุมตั ิการจ่ายปั นผล ดังนี ้
1. อนุมัติการจัดสรรกาไรเบ็ดเสร็ จสาหรับผลการดาเนินงานประจาปี 2558 ในส่วนที่เสียภาษี เงินได้ นิติ
บุคคลในอัตราร้ อยละ 20 เพื่อเป็ นเงินทุนสารองตามกฎหมายจานวน 13,000,000.00 บาท ยังผลให้
เงินทุนสารองทางกฎหมายของบริ ษัทฯ จะมีจานวนรวมเท่ากับ 142,000,000.00 บาท คิดเป็ นร้ อยละ
10.03 ของทุนจดทะเบียนปั จจุบนั ของบริ ษัทฯ
2. อนุมตั ิการจ่ายปั นผลประจาปี สาหรับผลการดาเนินงานในส่วนที่เสียภาษีเงินได้ นิติบคุ คลในอัตราร้ อยละ
20 ที่สามารถเครดิตภาษี ได้ โดยจ่ายจากกาไรเบ็ดเสร็ จหลังหักเงินทุนสารองทางกฎหมายแล้ วให้ แก่
ผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดดังนี ้
2.1 จ่ายปั นผลเป็ นหุ้นสามัญจานวน 1,059,796,216 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.25 บาท ให้ แก่ผ้ ถู ือ
หุ้นเดิมของบริ ษัทฯ ในอัตรา 5 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปั นผล รวมมูลค่าทังสิ
้ ้นไม่เกิน 264,949,054.00
บาท หรื อคิดเป็ นการจ่ายปั นผลในอัตรา 0.050 บาทต่อหุ้น ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้น
เดิมหลังการจัดสรรหุ้นปั นผลแล้ ว ให้ จ่ายปั นผลเป็ นเงินสดแทนการจ่ายเป็ นหุ้นปั นผลในอัตรา
0.050 บาทต่อหุ้น
2.2 จ่ายปั นผลเป็ นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.0625 บาท รวมเป็ นเงินปั นผลจ่ายไม่เกิน 331,186,317.75
บาท
หน้ าที่ 14

รวมเป็ นการจ่ายปั นผลทังในรู
้ ปแบบของหุ้นปั นผลและเงินสดทังปี
้ เท่ากับอัตราหุ้นละ 0.1125 บาท คิดเป็ น
จานวนเงินรวมทังสิ
้ ้นไม่เกิน 596,135,371.75 บาท โดยเงินปั นผลทังหมดจะถู
้
กหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้ อยละ 10 หรื อ
0.01125 บาทต่อหุ้น จากเงินที่ผ้ ถู ือหุ้นจะได้ รับปั นผลในครัง้ นี ้ ทังนี
้ ้เงินปั นผลสุทธิที่ผ้ ถู ือหุ้นจะได้ รับหลังหักภาษี ณ ที่จ่าย
จะเท่ากับ 0.10125 บาท ต่อหุ้น
กาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับหุ้นปั นผลและเงินสดปั นผล ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 และให้ รวบรวม
รายชื่อตาม ม.225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 12 พฤษภาคม 2559 วันที่ไม่ได้ รับสิทธิ
ปั นผล (XD) คือวันที่ 9 พฤษภาคม 2559 และกาหนดจ่ายเงินปั นผลภายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2559
มีมติด้วยคะแนนเสียงดังนี ้
ผู้ถือหุ้น
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
รวมจานวนผู้ออกเสียง (493 ราย)
บัตรเสีย

จานวน (เสียง)
1,102,474,180
0
25
1,102,474,205
0

อัตราร้ อยละ
100.0000
0.0000
0.0000
100.0000
-

วาระที่ 9

พิจารณาอนุมัติการปรั บสิทธิใบสาคัญแสดงสิทธิท่ ีจะซือ้ หุ้นสามัญของบริษัท ครัง้ ที่ 1 (GUNKUL-W)
นายสมบูรณ์ เอื ้ออัชฌาสัย กรรมการผู้จดั การ ได้ นาเสนอข้ อมูลต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมตั ิการปรับสิทธิ
ใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัท ครัง้ ที่ 1 (GUNKUL-W) เนื่องจากมีการเปลีย่ นแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ตอ่ หุ้น
จาก 1.00 บาท เป็ น 0.25 บาท และมี ก ารจ่ ายหุ้ นปั น ผลซึ่ งส่ งผลต่ อการปรั บ สิ ทธิ์ ตามเงื่ อ นไขที่ ระบุ ไว้ ในข้ อก าหนดฯ
ดังรายละเอียดปรากฏตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วยลาดับที่ 6 หน้ า 49 โดยสรุปสาระสาคัญได้ ดงั นี ้
โดยมีรายละเอียดของการปรับสิทธิฯ ดังนี ้
เดิม
ราคาใช้ สิทธิ
อัตราการใช้ สิทธิของใบสาคัญแสดงสิทธิฯ
จานวนหน่วยใบสาคัญแสดงสิทธิฯ
จ านวนหุ้น สามั ญ จดทะเบี ย นเพื่ อ รองรั บ การแปลง
สภาพของใบสาคัญแสดงสิทธิ

27.00 บาทต่อหุ้น
1 หน่วยต่อ 1 หุ้นสามัญ
91,660,129 หน่วย
91,660,373 หุ้น

ปรับสิทธิสาคัญแสดงสิทธิฯ
เป็ น
5.625 บาทต่อหุ้น
1 หน่วยต่อ 4.8 หุ้นสามัญ
91,660,074 หน่วย
439,968,356 หุ้น

โดยเพิ่มหุ้นสามัญจดทะเบียนเพื่อรองรับการปรับมูลค่าหุ้นและการปรับสิทธิของใบสาคัญแสดงสิทธิเพื่อซื ้อ
หุ้นสามัญ มีรายละเอียดดังนี ้

จานวนหุ้นสามัญจดทะเบียนเดิมเพื่อรองรับใบสาคัญแสดงสิทธิฯ
จานวนหุ้นสามัญจดทะเบียนเพิ่มขึ ้นจากการปรับมูลค่าหุ้น
เพิ่มจานวนหุ้นสามัญจดทะเบียนเพื่อรองรับการปรับสิทธิ
รวม

หุ้นสามัญจดทะเบียนเพื่อรองรับการใช้ สิทธิ
และการปรับสิทธิใบสาคัญแสดงสิทธิฯ
91,660,373 หุ้น
274,981,119 หุ้น
73,326,864 หุ้น
439,968,356 หุ้น
หน้ าที่ 15

นายวิรัช กาญจนพิบลู ย์ : ผู้ถือหุ้น ได้ มีข้อเสนอและประเด็นสอบถามต่อที่ประชุมดังนี ้
1. ทุนสารองตามกฎหมายประจาปี 2559 ที่ระบุไว้ ในเอกสารที่นาเสนอ อยู่ที่ร้อยละ 10.33 ของทุนจด
ทะเบียน แต่ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นหน้ า 5 ระบุไว้ อยูท่ ี่ร้อยละ 10.03 ของทุนจดทะเบียน
2. อยากทราบถึงรายละเอี ยดผลกระทบของการใช้ ใบสาคัญ แสดงสิท ธิ เพื่ อ ซือ้ หุ้น สามัญ ของบริ ษั ท ฯ
(GUNKUL-W)
นายสมบูรณ์ เอื ้ออัชฌาสัย กรรมการผู้จดั การ : ได้ ตอบข้ อซักถาม ดังนี ้
1. ตรวจสอบข้ อมูลแล้ วพบว่า ข้ อความในหนังสือเชิ ญ ประชุม เป็ นเนื อ้ หาที่ถูกต้ อง คือ ร้ อยละ 10.03
บริ ษัทฯ ขออภัยในความผิดพลาดของเนื ้อหาในการนาเสนอและจะแก้ ไขเนื ้อหาให้ ถกู ต้ องต่อไป
2. โดยปกติแล้ ว สิทธิในการใช้ ใบสาคัญแสดงสิทธิเพื่อซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ (GUNKUL-W) คือทุกสิ ้น
ไตรมาส ในวันที่ 31 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมา เมื่อบริ ษัทฯ ปิ ดสมุดทะเบียนพบว่า มี ผ้ ใู ช้ ใบสาคัญแสดง
สิทธิเพื่อซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ (GUNKUL-W) เป็ นจานวน 55 หุ้น อย่างไรก็ตาม จานวนหุ้นที่ถกู ใช้
สิทธิเป็ นจานวนเพียงเล็กน้ อย ไม่ได้ สง่ ผลต่อการจ่ายปั นผลหรื อการดาเนินการอื่นแต่อย่างใด
นายสุทศั น์ ขันเจริ ญสุข : ผู้ถือหุ้น ได้ มีข้อเสนอและประเด็นสอบถามต่อที่ประชุมดังนี ้
1. อัต ราส่วนหนี ส้ ิน ต่อ ส่ว นของผู้ถื อ หุ้น ค่อ นข้ างต่ า ดังนัน้ บริ ษั ท ฯ น่า จะมี ทุน สารองอยู่ในจ านวนที่
เพียงพอต่อการลงทุน จึงอยากเสนอให้ ในปี หน้ า บริ ษัทฯ พิจารณาจ่ายปั นผลแก่ผ้ ูถือหุ้นเป็ นเงินสด
เพียงอย่างเดียว
นายสมบูรณ์ เอื ้ออัชฌาสัย กรรมการผู้จดั การ : ได้ ตอบข้ อซักถาม ดังนี ้
1. ในปี 2559 นี ้ ทางบริ ษัทฯพิจารณาเห็นว่าการจ่ายเงินปั นผลเป็ นหุ้นและเงินสดมีความเหมาะสมกับ
สถานการณ์ปัจจุบนั แล้ ว
นางสาวโศภชา ดารงปิ ยวุฒิ์ ประธานกรรมการบริ หาร เสนอต่อทีป่ ระชุมเพื่อพิจารณา โดยวาระนี ้ต้ องได้ รับ
คะแนนเสียงข้ างมากคือเกินกว่าร้ อยละ 50 ของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้
ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิม่ ขึ ้นอีกหนึง่ เสียงเป็ นเสียงชี ้ขาด
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมตั ิการปรับสิทธิ
ใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัท ครัง้ ที่ 1 (GUNKUL-W) ตามที่เสนอด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
ผู้ถือหุ้น
จานวน (เสียง)
อัตราร้ อยละ
เห็นด้ วย
1,102,469,930
99.9996
ไม่เห็นด้ วย
1,250
0.0001
งดออกเสียง
3,025
0.0003
รวมจานวนผู้ออกเสียง (493 ราย)
1,102,474,205
100.0000
บัตรเสีย
0
-

หน้ าที่ 16

วาระที่ 10

พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ เพื่อรองรับการจ่ ายหุ้นปั นผล และเพื่อรองรั บ
การปรับสิทธิใบสาคัญแสดงสิทธิท่ จี ะซือ้ หุ้นสามัญของบริษัทครัง้ ที่ 1 (GUNKUL-W)
นายสมบูร ณ์ เอื ้ออัช ฌาสัย กรรมการผู้จ ัด การ เสนอต่อ ที่ป ระชุม เพื่อ พิจ ารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจด
ทะเบียนของบริ ษัทฯ เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปั นผล และเพื่อรองรับการปรับสิทธิใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของ
บริ ษัทครัง้ ที่ 1 (GUNKUL-W) จากทุนจดทะเบียนหลังการปรับมูลค่าหุ้นจานวน 1,416,405,589.00 บาท เป็ นทุนจดทะเบียน
ใหม่จานวน 1,699,686,359.00 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จานวน 1,133,123,080 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 0.25 บาท
รายละเอียดดังปรากฏตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วยลาดับที่ 7 หน้ า 53 โดยสรุปได้ ดงั นี ้
ปั จจุบนั

มูลค่าที่ตราไว้
จานวนหุ้นสามัญของบริษัท
- หุ้นสามัญจดทะเบียน
จานวนทุนของบริษัท
- ทุนจดทะเบียน

1.00 บาท

เปลี่ยนแปลงเป็ น
(ปรับมูลค่าหุ้น
ตามวาระที่ 4 และ 5)
0.25 บาท

เปลี่ยนแปลงเป็ น *
(รองรับหุ้นปั นผลและปรับสิทธิ
ใบสาคัญแสดงสิทธิฯ)
0.25 บาท

1,416,405,589 หุ้น

5,665,622,356 หุ้น

6,798,745,436 หุ้น

1,416,405,589.00 บาท

1,416,405,589.00 บาท

1,699,686,359.00 บาท

นางสาวโศภชา ดารงปิ ยวุฒิ์ ประธานกรรมการบริ หาร เสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา โดยวาระนี ้ต้ องได้ รับ
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ คือไม่น้อยกว่าร้ อยละ 75 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึ่ งมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงมากกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
อนุมัติ ก ารเพิ่ ม ทุน จดทะเบี ย นของบริ ษั ท ฯ เพื่ อ รองรั บ การจ่ ายหุ้น ปั น ผล และเพื่ อ รองรั บ การปรั บ สิท ธิ
ใบสาคัญ แสดงสิทธิ ที่ จะซื ้อหุ้นสามัญ ของบริ ษัทครัง้ ที่ 1 (GUNKUL-W) จากทุนจดทะเบียนหลังการปรับ
มูลค่าหุ้นจานวน 1,416,405,589.00 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่จานวน 1,699,686,359.00 บาท โดยการ
ออกหุ้นสามัญใหม่จานวน 1,133,123,080 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.25 บาท ตามที่เสนอ ด้ วยคะแนนเสียง
ดังนี ้
ผู้ถือหุ้น
จานวน (เสียง)
อัตราร้ อยละ
เห็นด้ วย
1,102,474,180
100.0000
ไม่เห็นด้ วย
0
0.0000
งดออกเสียง
25
0.0000
รวมจานวนผู้ออกเสียง (493 ราย)
1,102,474,205
100.0000
บัตรเสีย
0
-

หน้ าที่ 17

วาระที่ 11

พิจารณาอนุ มัติแก้ ไขเพิ่มเติมหนั งสือบริ คณห์ สนธิของบริ ษัทฯ ข้ อ 4. เพื่อให้ สอดคล้ องกับการ
เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
นายสมบูรณ์ เอื ้ออัชฌาสัย กรรมการผู้จดั การ กล่าวต่อที่ประชุมว่า ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทได้
มีมติอนุมตั ิให้ เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ จานวน 1,133,123,080 หุ้น เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปั นผล และเพื่อรองรับการ
ปรับสิทธิ ใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัทครัง้ ที่ 1 (GUNKUL-W) ดังนัน้ เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเพิ่มทุน
จดทะเบียนของบริ ษัทฯ จึงต้ องแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิ ของบริ ษัทฯ ข้ อ 4. ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้ วย
ลาดับที่ 7 หน้ าที่ 53 โดยมีรายละเอียดดังนี ้
ทุนจดทะเบียนจากเดิม
(หลังปรับมูลค่าหุ้น)
ข้ อ 4.

ทุนจดทะเบียน

แบ่งออกเป็ น

มูลค่าหุ้นละ
โดยแบ่งออกเป็ น
- หุ้นสามัญ

- หุ้นบุริมสิทธิ

1,416,405,589 บาท
(หนึ่งพันสี่ร้อยสิบหกล้ านสีแ่ สนห้ าพันห้ าร้ อย
แปดสิบเก้ าบาท)
5,665,622,356 หุ้น
(ห้ าพันหกร้ อยหกสิบห้ าล้ านหกแสนสองหมื่น
สองพันสามร้ อยห้ าสิบหกหุ้น)
0.25 บาท (ยี่สิบห้ าสตางค์)

เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็ น
(หลังเพิ่มหุ้นปั นผลและปรับสิทธิใบสาคัญแสดง
สิทธิฯ)
1,699,686,359.00 บาท
(หนึ่งพันหกร้ อยเก้ าสิบเก้ าล้ านหกแสน
แปดหมื่นหกพันสามร้ อยห้ าสิบเก้ าบาท)
6,798,745,436 หุ้น
(หกพันเจ็ดร้ อยเก้ าสิบแปดล้ านเจ็ดแสน
สี่หมื่นห้ าพันสี่ร้อยสามสิบหกหุ้น)
0.25 บาท (ยี่สิบห้ าสตางค์)

5,665,622,356 หุ้น
(ห้ าพันหกร้ อยหกสิบห้ าล้ านหกแสนสองหมื่น
สองพันสามร้ อยห้ าสิบหกหุ้น)
- หุ้น

6,798,745,436 หุ้น
(หกพันเจ็ดร้ อยเก้ าสิบแปดล้ านเจ็ดแสนสี่หมื่น
ห้ าพันสี่ร้อยสามสิบหกหุ้น)
- หุ้น

นางสาวโศภชา ดารงปิ ยวุฒิ์ ประธานกรรมการบริ หาร เสนอต่อทีป่ ระชุมเพื่อพิจารณา โดยวาระนี ้ต้ องได้ รับ
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ คือไม่น้อยกว่าร้ อยละ 75 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสทิ ธิ
ออกเสียงลงคะแนน
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงมากกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
อนุมตั ิการแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิของบริ ษัทฯ ข้ อ 4. เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
ของบริ ษัทฯ ในการรองรับการจ่ายหุ้นปั นผล ตามที่เสนอ ซึง่ มีรายละเอียดการแก้ ไขเพิ่มเติมดังนี ้
ทุนจดทะเบียนจากเดิม
(หลังปรับมูลค่าหุ้น)
ข้ อ 4.

ทุนจดทะเบียน

แบ่งออกเป็ น

มูลค่าหุ้นละ

1,416,405,589 บาท
(หนึ่งพันสี่ร้อยสิบหกล้ านสีแ่ สนห้ าพันห้ าร้ อยแปด
สิบเก้ าบาท)
5,665,622,356 หุ้น
(ห้ าพันหกร้ อยหกสิบห้ าล้ านหกแสนสองหมื่นสอง
พันสามร้ อยห้ าสิบหกหุ้น)
0.25 บาท (ยี่สิบห้ าสตางค์)

เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็ น
(หลังเพิ่มหุ้นปั นผลและปรับสิทธิใบสาคัญ
แสดงสิทธิฯ)
1,699,686,359.00 บาท
(หนึ่งพันหกร้ อยเก้ าสิบเก้ าล้ านหกแสน
แปดหมื่นหกพันสามร้ อยห้ าสิบเก้ าบาท)
6,798,745,436 หุ้น
(หกพันเจ็ดร้ อยเก้ าสิบแปดล้ านเจ็ดแสน
สี่หมื่นห้ าพันสี่ร้อยสามสิบหกหุ้น)
0.25 บาท (ยี่สิบห้ าสตางค์)

หน้ าที่ 18

โดยแบ่งออกเป็ น
- หุ้นสามัญ

- หุ้นบุริมสิทธิ

ทุนจดทะเบียนจากเดิม
(หลังปรับมูลค่าหุ้น)

เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็ น
(หลังเพิ่มหุ้นปั นผลและปรับสิทธิใบสาคัญ
แสดงสิทธิฯ)

5,665,622,356 หุ้น
(ห้ าพันหกร้ อยหกสิบห้ าล้ านหกแสนสองหมื่นสอง
พันสามร้ อยห้ าสิบหกหุ้น)
- หุ้น

6,798,745,436 หุ้น
(หกพันเจ็ดร้ อยเก้ าสิบแปดล้ านเจ็ดแสน
สี่หมื่นห้ าพันสี่ร้อยสามสิบหกหุ้น)
- หุ้น

มีมติด้วยคะแนนเสียงดังนี ้
ผู้ถือหุ้น
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
รวมจานวนผู้ออกเสียง (493 ราย)
บัตรเสีย

จานวน (เสียง)
1,102,472,930
1,250
25
1,102,474,205
0

อัตราร้ อยละ
99.9999
0.0001
0.0000
100.0000
-

วาระที่ 12

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ เพื่อรองรับการจ่ ายหุ้นปั นผล
และการปรับสิทธิใบสาคัญแสดงสิทธิท่ จี ะซือ้ หุ้นสามัญของบริษัทฯ ครัง้ ที่ 1 (GUNKUL-W)
นายสมบูรณ์ เอื ้ออัชฌาสัย กรรมการผู้จดั การ กล่าวต่อที่ประชุมว่า ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทได้ มี
มติ อนุมัติก ารเพิ่ มทุนจดทะเบี ยนของบริ ษั ทฯ เพื่ อ รองรับ การจ่ายหุ้นปั น ผลจากผลการดาเนิ นงานประจาปี 2558 นัน้
บริ ษั ท ฯ ต้ อ งด าเนิ น การจัด สรรหุ้ นเพิ่ ม ทุน จดทะเบี ย นของบริ ษั ท ฯ จ านวน 1,059,796,216 หุ้น เพื่ อ รองรั บ การจ่ า ย
หุ้นปั นผล และจานวน 73,326,864 หุ้น เพื่อรองรับการปรับสิทธิใบสาคัญแสดงสิทธิที่ จะซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัทครัง้ ที่ 1
(GUNKUL-W) เป็ นจานวนรวม 1,133,123,080 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.25 บาท ดังรายละเอียดตามสิ่งที่สง่ มาด้ วย
ลาดับที่ 7 หน้ า 54 โดยสรุปสาระสาคัญได้ ดงั นี ้
หลังปรับมูลค่าที่ตราไว้ ตอ่ หุ้น
เปลีย่ นแปลงเป็ น
(จัดสรรสาหรับหุ้นปั นผลและ
ปรับใบสาคัญแสดงสิทธิฯ)
ทุนจดทะเบียน
1,416,405,589.00 บาท
1,699,686,359.00 บาท
หุ้นจดทะเบียน
5,665,622,356 หุ้น
6,798,745,436 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ
0.25 บาท
0.25 บาท
แบ่งออกเป็ น
- หุ้นสามัญ
5,665,622,356 หุ้น
6,798,745,436 หุ้น
- หุ้นบุริมสิทธิ์
- หุ้น
- หุ้น
นางสาวโศภชา ดารงปิ ยวุฒิ์ ประธานกรรมการบริ หาร เสนอต่อทีป่ ระชุมเพื่อพิจารณา โดยวาระนี ้ต้ องได้ รับ
คะแนนเสียงข้ างมากคือเกินกว่าร้ อยละ 50 ของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้
ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิม่ ขึ ้นอีกหนึง่ เสียงเป็ นเสียงชี ้ขาด
หน้ าที่ 19

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมตั ิการจัดสรร
หุ้นเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ ดังนี ้
1. จานวน 1,059,796,216 หุ้น เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปั นผล และ
2. จานวน 73,326,864 หุ้น เพื่ อการปรั บสิ ทธิ ใบสาคัญ แสดงสิทธิ ที่ จะซื อ้ หุ้นสามัญ ของบริ ษั ทฯ ครั ง้ ที่ 1
(GUNKUL-W)
โดยจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน 1,133,123,080 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.25 บาท ตามที่เสนอ ด้ วย
คะแนน เสียงดังนี ้
ผู้ถือหุ้น
จานวน (เสียง)
อัตราร้ อยละ
เห็นด้ วย
1,102,469,930
99.9996
ไม่เห็นด้ วย
1,250
0.0001
งดออกเสียง
3,025
0.0003
รวมจานวนผู้ออกเสียง (493 ราย)
1,102,474,205
100.0000
บัตรเสีย
0
วาระที่ 13

พิจารณาอนุมตั ิอนุมัตเิ ลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ดารงตาแหน่ งครบตามวาระ
นายสมบูรณ์ เอือ้ อัชฌาสัย กรรมการผู้จัดการ นาเสนอข้ อมูลต่อที่ป ระชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติเลือกตัง้
กรรมการแทนกรรมการที่ดารงตาแหน่งครบวาระ เพื่อให้ เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา
71 และข้ อบังคับของบริ ษัทข้ อ 13 กาหนดให้ ในการประชุมสามัญประจาปี ทกุ ครัง้ ให้ กรรมการออกจากตาแหน่งจานวน 1
ใน 3 ของจานวนกรรมการในขณะนัน้ ถ้ ากรรมการที่จะแบ่งออกให้ ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกโดยจานวนใกล้ เคียงที่สดุ
กับส่วน 1 ใน 3 โดยกรรมการที่จะต้ องออกจากตาแหน่งในปี แรกและปี ที่สองภายหลังจดทะเบียนเป็ นบริ ษัทนันให้
้ ใช้ วิธีจบั
สลาก ส่วนปี หลัง ๆ ต่อไปให้ กรรมการท่านที่อยู่ในตาแหน่งนานที่สุดเป็ นผู้ออกจากตาแหน่ง โดยกรรมการที่ออกจาก
ตาแหน่งไปแล้ วนัน้ อาจเลือกเพื่อเข้ ามาดารงตาแหน่งใหม่ก็ได้ ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ครัง้ นี ้มีกรรมการที่
ดารงตาแหน่งครบวาระ 3 ท่าน ดังนี ้
1. นายกันกุล
ดารงปิ ยวุฒิ์
กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ
2. นางสาวนฤชล
ดารงปิ ยวุฒ์ิ
กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ
3. นางอารี วรรณ
เฉลิมแดน
กรรมการบริษัท
ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ ได้ จดั ส่งหนังสือแจ้ งการเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเข้ ารับการเลือกตังเป็
้ น
กรรมการของบริ ษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2558 เป็ นการล่วงหน้ า พร้ อมทังระบุ
้ รายละเอียดคุณสมบัติ
และวิธีการเสนอชื่อตามหลักเกณฑ์ที่บริ ษัทฯ กาหนด ให้ กบั ผู้ถือหุ้นได้ รับทราบโดยทัว่ กัน โดยได้ เผยแพร่ผา่ นทางเว็บไซต์
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตังแต่
้ วนั ที่ 11 ธันวาคม 2558 จนถึงวันที่ 15 มกราคม 2559
ที่ผา่ นมานัน้ ซึง่ ไม่มีทา่ นใดเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเข้ ารับการเลือกตังเป็
้ นกรรมการของบริ ษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ในครัง้ นี ้
นางสาวโศภชา ด ารงปิ ยวุฒ์ิ ประธานกรรมการบริ ห าร กล่าวเสนอให้ ที่ ป ระชุ ม ผู้ถื อ หุ้ นพิ จ ารณาว่ า
คณะกรรมการบริ ษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้ เสียได้ หารื อกันอย่างกว้ างขวาง รวมทัง้ พิ จารณาจากคุณสมบัติ เป็ น
รายบุคคลอย่างรอบคอบ กล่าวคือ ต้ องเป็ นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีประสบการณ์ในด้ านต่าง ๆ มีประวัติการทางานที่โปร่งใสไม่
ด่างพร้ อย คณะกรรมการบริ ษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตังบุ
้ คคลทังสามดั
้
งกล่าวกลับเข้ ามา
หน้ าที่ 20

ดารงตาแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ทัง้ นี ้ประวัติของบุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่ อ ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้ วย
ลาดับที่ 8 หน้ า 55-59 รวมทังเอกสารประกอบการประชุ
้
มที่ได้ นาส่งเพิ่มเติมต่อผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ ว
นางสาวโศภชา ดารงปิ ยวุฒ์ิ ประธานกรรมการบริ หาร เสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา โดยวาระนี ้ต้ องได้ รับ
คะแนนเสียงข้ างมากคือเกินกว่าร้ อยละ 50 ของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้
ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ ้นอีกหนึง่ เสียงเป็ นเสียงชี ้ขาด
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมตั ิเลือกตัง้
นายกัลกุล ดารงปิ ยวุฒิ์ นางสาวนฤชล ดารงปิ ยวุฒิ์ และนางอารี วรรณ เฉลิมแดน กรรมการที่ดารงตาแหน่ง
จนครบวาระกลับเข้ ามาดารงตาแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามที่คณะกรรมการบริ ษัทเสนอ ด้ วย
คะแนนเสียงดังนี ้
1. นายกัลกุล ดารงปิ ยวุฒ์ิ
กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ
ผู้ถือหุ้น
จานวน (เสียง)
อัตราร้ อยละ
เห็นด้ วย
1,101,770,098
99.9361
ไม่เห็นด้ วย
698,182
0.0633
งดออกเสียง
5,925
0.0005
รวมจานวนผู้ออกเสียง (493 ราย)
1,102,474,205
100.0000
บัตรเสีย
0
2. นางสาวนฤชล ดารงปิ ยวุฒิ์
ผู้ถือหุ้น
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
รวมจานวนผู้ออกเสียง (493 ราย)
บัตรเสีย

กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ
จานวน (เสียง)
1,101,771,348
698,182
4,675
1,102,474,205
0

อัตราร้ อยละ
99.9362
0.0633
0.0004
100.0000
-

3. นางอารี วรรณ เฉลิมแดน
ผู้ถือหุ้น
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
รวมจานวนผู้ออกเสียง (493 ราย)
บัตรเสีย

กรรมการบริษัท
จานวน (เสียง)
1,101,771,348
698,182
4,675
1,102,474,205
0

อัตราร้ อยละ
99.9362
0.0633
0.0004
100.0000
-

หน้ าที่ 21

วาระที่ 14

พิจารณาอนุมตั ิการกาหนดค่ าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่ อยประจาปี 2559
พลตารวจตรี วิศิษฐ์ ศุกรเสพย์ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน รายงานต่อที่ประชุม
ว่า เพื่อให้ เป็ นไปตามข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ข้ อที่ 29 กาหนดให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี พิจารณากาหนดค่าตอบแทน
ของกรรมการ โดยบริ ษั ทมีนโยบายที่จะกาหนดค่าตอบแทนให้ อยู่ในระดับที่เหมาะสม สอดคล้ องกับภาระหน้ าที่ในการ
ปฏิ บัติ งาน เพื่ อ ประโยชน์ สูงสุด ของบริ ษั ท ฯ ผู้ถื อ หุ้น และผู้ทื่ เกี่ ยวข้ อ งกลุ่ม ต่ างๆ และมี ก ารเปรี ย บเที ย บอ้ างอิ งจาก
อุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน โดยรายละเอียดค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยอยู่ในสิ่งที่ส่งมาด้ วย
ลาดับที่ 9 หน้ า 60-63 โดยประกอบด้ วยค่าตอบแทน 3 ประเภท คือ ค่าเบี ้ยประชุม ค่าตอบแทนรายปี และค่าตอบแทนโบนัส
ซึง่ เป็ นอัตราเดิมเมื่อเทียบกับปี 2558
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเห็นด้ วยมากกว่าสองในสามของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุม
อนุมตั ิคา่ ตอบแทนของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยประจาปี 2559 ตามที่เสนอ ดังนี ้
ค่ าเบีย้ ประชุม
ตาแหน่ง

คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ
บริ ษัท
ตรวจสอบ
บริ หาร
บริ หารความ
เสี่ยง

คณะกรรมการ
สรรหาและ
พิจารณา
ผลตอบแทน
12,500

(หน่วย : บาท)
คณะกรรมการ
กากับดูแล
กิจการที่ดี

1. ประธาน
20,000
20,000
7,500
12,500
12,500
กรรมการ
2. กรรมการ
17,000
17,000
5,000
10,000
10,000
10,000
3. เลขานุการ
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
คณะกรรมการ
หมายเหตุ: กรณีกรรมการอิสระได้ รับการแต่งตังให้
้ เป็ นประธานกรรมการของแต่ละคณะกรรมการ ให้ ได้ รับสิทธิการจ่ายอัตรา
ค่าตอบแทนเบี ้ยประชุมของคณะกรรมการในตาแหน่งสูงสุดเพียงตาแหน่งเดียวในแต่ละคณะกรรมการ
ค่ าตอบแทนรายปี
ตาแหน่ง

คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ
บริ ษัท
ตรวจสอบ
บริ หาร
บริ หารความ
เสี่ยง

คณะกรรมการ
สรรหาและ
พิจารณา
ผลตอบแทน
100,000

(หน่วย : บาท)
คณะกรรมการ
กากับดูแล
กิจการที่ดี

1. ประธาน
500,000
240,000
500,000
100,000
100,000
กรรมการ
2. กรรมการ
200,000
200,000
200,000
50,000
50,000
50,000
3. เลขานุการ
50,000
50,000
25,000
25,000
25,000
คณะกรรมการ
4. เลขานุการบริ ษัท
100,000
หมายเหตุ: กรณีกรรมการอิสระได้ รับการแต่งตังให้
้ เป็ นประธานกรรมการของแต่ละกรรมการ ให้ ได้ รับสิทธิการจ่ายอัตราค่าตอบแทน
รายปี ของคณะกรรมการในตาแหน่งสูงสุดเพียงตาแหน่งเดียวในแต่ละกรรมการ
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ค่ าตอบแทนโบนัส
ตาแหน่ง

1.

ประธาน
กรรมการบริ ษัท
2. ประธาน
กรรมการบริ หาร
3. ประธานคณะกรรมการทุก
ชุด
ยกเว้ น
ประธานกรรมการบริ ษัท
และประธาน
กรรมการบริ หาร
4. กรรมการผู้จดั การ
5. กรรมการบริ หาร
6. กรรมการชุดอื่น ๆ
ยกเว้ น
กรรมการบริ หาร

คณะกรรมการ คณะกรรมการ
บริ ษัท
ตรวจสอบ

คณะกรรมการ
บริ หาร

คณะกรรมการ
บริ หารความ
เสี่ยง

(หน่วย : บาท)
คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
สรรหาและ
กากับดูแลกิจการ
พิจารณา
ที่ดี
ผลตอบแทน

หลักเกณฑ์การคิดคานวณการจ่ายเงินโบนัส
1. เงินโบนัสไม่เกินร้ อยละ 1 ของกาไรเบ็ดเสร็ จสาหรับปี ของงบการเงินเฉพาะกิจการ
โดยต้ องหักกาไร/รายได้ ดงั นี ้ก่อนนามาคานวณ
1.1 หักด้ วย กาไรจากอัตราแลกเปลี่ยนก่อนภาษี
1.2 หักด้ วย กาไรจากการจาหน่ายเงินลงทุนก่อนภาษี
1.3 หักด้ วย รายได้ หรื อกาไรจากรายการพิเศษก่อนภาษี
1.4 หากกรรมการท่านใดดารงตาแหน่งมากกว่าหนึง่ ตาแหน่ง ให้ จ่ายในอัตราที่สงู ที่สดุ เพียงตาแหน่งเดียว
2. วิธีการคิดคานวณการจ่ายโบนัสตามรายตาแหน่งกรรมการ หลังจากคานวณยอดรวมโบนัสทังหมดที
้
่พงึ
จ่ายตามข้ อ 1. แล้ ว
2.1 ให้ จ่ายเงินโบนัสในอัตราคงที่สาหรับประธานกรรมการบริ ษัทเป็ นจานวน 1,500,000 บาท
2.2 ยอดรวมเงินโบนัสของแต่ละคณะกรรมการ
ยอดรวมตามข้ อ 1. – ข้ อ 2.1 เท่ากับยอดโบนัสคงเหลือที่จ่ายให้ คณะกรรมการแต่ละคณะ
โดยพิจารณาจากจานวนครัง้ ของการประชุมในแต่ละคณะกรรมการ
หารด้ วยยอดรวมจานวนครัง้ ของการประชุมทังหมดของคณะกรรมการทุ
้
กชุด ซึง่ แสดงตามสูตรได้ ดงั นี ้
A = (ยอดโบนัสรวมหลังหักรายการตามข้ อ 1 และข้ อ 2.1) x จานวนครัง้ ของการประชุมของแต่ละ
คณะกรรมการ
ยอดรวมจานวนครัง้ ของการประชุมของคณะกรรมการทุกคณะทังหมด
้
2.3 ยอดโบนัสรายบุคคลแต่ละคณะกรรมการ
โบนัสรายบุคคล = ยอดรวมโบนัสของแต่ละคณะกรรมการ (A) / จานวนคณะกรรมการแต่ละคณะ

หมายเหตุ

ทังนี
้ ้ กาหนดวงเงินสาหรับการจ่ายค่าตอบแทนทุกประเภทไว้ ดงั นี ้
1) ประธานกรรมการบริ ษัท
จากัดวงเงินสูงสุดไม่เกิน 2,500,000 บาท
2) ประธานกรรมการบริ หาร
จากัดวงเงินสูงสุดไม่เกิน 1,800,000 บาท
3) ประธานคณะกรรมการทุกชุด
จากัดวงเงินสูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท
(ยกเว้ นประธานกรรมการบริ ษัทและประธานกรรมการบริ หาร)
4) กรรมการผู้จดั การ
จากัดวงเงินสูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท
5) กรรมการบริ หาร
จากัดวงเงินสูงสุดไม่เกิน 800,000 บาท
6) กรรมการชุดอื่น ๆ
จากัดวงเงินสูงสุดไม่เกิน 400,000 บาท
(ยกเว้ นกรรมการบริ หาร)
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และหากกรรมการท่านใดดารงตาแหน่งมากกว่าหนึ่งตาแหน่ง ให้ จ่ายจากการคานวณผลรวมของค่าตอบแทน
ทุกประเภท ทังค่
้ าตอบแทนเบี ้ยประชุม ค่าตอบแทนรายปี และค่าตอบแทนเงินโบนัส โดยต้ องไม่เกินกว่าอัตราเพดานหรื อ
วงเงินสูงสุดของแต่ละตาแหน่งสูงสุดที่กรรมการท่านนันด
้ ารงตาแหน่งอยู่ ทังนี
้ ้หากกรรมการท่านนันด
้ ารงตาแหน่งมากกว่า
หนึง่ ตาแหน่ง ให้ จ่ายจากอัตราเพดานของตาแหน่งสูงสุดเพียงตาแหน่งเดียว
นางสาวโศภชา ดารงปิ ยวุฒิ์ ประธานกรรมการบริ หาร เสนอต่อทีป่ ระชุมเพื่อพิจารณา โดยวาระนี ้ต้ องได้ รับ
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุม
มีมติด้วยคะแนนเสียงดังนี ้
ผู้ถือหุ้น
จานวน (เสียง)
อัตราร้ อยละ
เห็นด้ วย
1,101,413,973
99.9038
ไม่เห็นด้ วย
1,060,207
0.0962
งดออกเสียง
25
0.0000
รวมจานวนผู้ออกเสียง (493 ราย)
1,102,474,205
100.0000
บัตรเสีย
0
วาระที่ 15

พิจารณาแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีและกาหนดค่ าสอบบัญชีประจาปี 2559
นายสมบูรณ์ เอื ้ออัชฌาสัย กรรมการผู้จดั การ นาเสนอข้ อมูลต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา เพื่อให้ เป็ นไปตาม
พระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ข้ อที่ 29 กาหนดให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
สามัญประจาปี แต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี และกาหนดจานวนเงินค่าสอบบัญชีของบริ ษัทฯ ทุกปี ในการแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีจะแต่งตัง้
ผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ จึงขอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีของบริ ษัท ฯ และกาหนดค่าตอบแทนสอบบัญชี
ประจาปี 2559 ดังรายละเอียดตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วยลาดับที่ 10 หน้ า 64-70 โดยมีรายละเอียดดังนี ้
1. แต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีของ บริ ษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ ง จากัด (มหาชน) ประจาปี 2559
 นางสาวซูซาน เอี่ยมวณิชชา
เลขทะเบียน 4306
และ/หรื อ
 นายสุชาติ
พานิชย์เจริ ญ
เลขทะเบียน 4475
และ/หรื อ
 นางสาวชื่นตา ชมเมิน
เลขทะเบียน 7570
และ/หรื อ
 นางสาววันดี เอี่ยมวณิชชา
เลขทะเบียน 8210
และ/หรื อ
 นางสาวยุพิน ชุ่มใจ
เลขทะเบียน 8622
และ/หรื อ
 นายเกียรติศกั ดิ์ วานิชย์หานนท์
เลขทะเบียน 9922
แห่งบริ ษัท เอส พี ออดิท จากัด โดยเป็ นผู้สอบบัญชีที่มีคณ
ุ สมบัติสอดคล้ องกับประกาศคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2. อนุมตั ิคา่ สอบบัญชีประจาปี 2559 ของ บริ ษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ ง จากัด (มหาชน) เป็ นจานวนเงินไม่เกิน
1,100,000 บาท
ทังนี
้ ้ บริ ษัทที่เป็ นสานักงานบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้ างต้ นไม่มีความสัมพันธ์ และไม่มีสว่ น
ได้ เสียกับบริ ษัท/บริ ษัทย่อย/ผู้บริ หาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่แต่อย่างใด
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ดร.ชิต เหล่าวัฒนา ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กล่าวเสนอต่อที่ประชุมว่า ผู้สอบบัญชีที่ได้ รับการ
เสนอชื่อเพื่อให้ ที่ประชุมพิจารณาแต่งตัง้ ได้ ผา่ นความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริ ษัท โดย
พิจารณาจากผลการปฏิบตั ิงาน ประสบการณ์ มาตรฐานและประสิทธิภาพในการทางาน ความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี
ความเป็ นอิสระของผู้สอบบัญชี และค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี และเป็ นผู้สอบบัญชีที่มีคุณภาพสมบัติสอดคล้ องกับ
ประกาศคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยเมื่อพิจารณาเปรี ยบเทียบข้ อมูลระหว่าง 3 บริ ษัทคือ บริ ษัท
เอส พี ออดิท จากัด บริ ษัท ไพรซ์วอเตอร์ เฮาส์คเู ปอร์ ส จากัด และ บริ ษัท เอินส์ท แอนด์ ยัง จากัด โดยทางคณะกรรมการ
ตรวจสอบและคณะกรรมการบริ ษั ท พิ จารณาเห็น ว่า บริ ษั ท เอส พี ออดิท จากัด มี ความเหมาะสม เนื่ องจากเหตุผล
ดังต่อไปนี ้
1. ความเหมาะสมด้ านราคา ซึ่งราคาที่ทางบริ ษัท เอส พี ออดิท จากัดเสนอมานันเพิ
้ ่มขึน้ เล็กน้ อยเมื่อ
เปรี ยบเทียบกับขอบเขตและปริ มาณเนื ้องานที่เพิ่มขึ ้น
2. ความเหมาะสมด้ านเวลา เนื่องด้ วยบริ ษัทฯ มี การขยายตัวและมี โครงการใหม่ๆเพิ่มขึ ้นในปี 2559 ซึ่ง
ส่งผลต่อ ปริ ม าณงานที่ เพิ่ ม ขึน้ อย่า งต่อ เนื่ อง การเลือ กใช้ ผ้ ูสอบบัญ ชี ที่ มี ป ระสบการณ์ และความ
ชานาญในข้ อมูลของบริ ษัทเป็ นทุนเดิมจึงเหมาะสมกว่า
3. ความเหมาะสมด้ านโครงสร้ างรายได้ เนื่องจากบริ ษัทฯ ยังมีโครงสร้ างรายได้ จากต่างประเทศไม่มากนัก
แต่อย่างไรก็ตาม บริ ษัทฯ ได้ พิจารณาและตัดสินใจเลือกใช้ บริ การผู้สอบบัญชีจากบริ ษัท ไพรซ์วอเตอร์ เฮาส์
คูเปอร์ ส จากัด ซึง่ เป็ นบริ ษัท multi-national สาหรับโครงการต่างประเทศโดยดูตามความเหมาะสมของลักษณะโครงการ
คณะกรรมการตรวจสอบจึงเห็นสมควรเลือกใช้ บริ ษัท เอส พี ออดิท จากัดเป็ นผู้สอบบัญชีสาหรับปี 2559 โดยพิจารณา
จากผลการปฏิบตั ิงานที่ผา่ นมา ประสบการณ์ มาตรฐานและประสิทธิภาพในการทางาน ความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี
ความเป็ นอิสระ และเป็ นผู้สอบบัญชีที่มีคุณสมบัติสอดคล้ องกับข้ อกาหนดของสานักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ เพื่อประโยชน์สงู สุดของผู้ถือหุ้นและบริ ษัทฯ ทังนี
้ ้ทางคณะกรรมการตรวจสอบจึงได้ มีมติเสนอที่ประชุม
คณะกรรมการบริ ษัทเพื่อนาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชี เพื่อพิจารณา
อนุมตั ิตอ่ ไป
นางสาวโศภชา ดารงปิ ยวุฒ์ิ ประธานกรรมการบริ หาร เสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา โดยในวาระนี ้ต้ อง
ได้ รับคะแนนเสียงข้ างมากคือเกินกว่าร้ อยละ 50 ของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ ามีคะแนนเสียงเท่ากัน
ให้ ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ ้นอีกเสียงหนึง่ เป็ นเสียงชี ้ขาด
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมตั ิแต่งตัง้
- นางสาวซูซาน เอี่ยมวณิชชา
เลขทะเบียน 4306
และ/หรื อ
- นายสุชาติ
พานิชย์เจริ ญ
เลขทะเบียน 4475
และ/หรื อ
- นางสาวชื่นตา ชมเมิน
เลขทะเบียน 7570
และ/หรื อ
- นางสาววันดี
เอี่ยมวณิชชา
เลขทะเบียน 8210
และ/หรื อ
- นางสาวยุพิน
ชุ่มใจ
เลขทะเบียน 8622
และ/หรื อ
- นายเกียรติศกั ดิ์ วานิชย์หานนท์ เลขทะเบียน 9922
แห่งบริ ษัท เอส พี ออดิท จากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ ประจาปี 2559 โดยกาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี
2559 เป็ นจานวนเงินไม่เกิน 1,100,000 บาท สาหรับงบการเงินของบริ ษัทฯ ตามที่เสนอ ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้

หน้ าที่ 25

ผู้ถือหุ้น
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
รวมจานวนผู้ออกเสียง (494 ราย)
บัตรเสีย

จานวน (เสียง)
1,101,699,328
774,882
25
1,102,474,235
0

อัตราร้ อยละ
99.9297
0.0703
0.0000
100.0000
-

วาระที่ 16

พิจารณาอนุมัติการแก้ ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ ของบริษัทฯ และการแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์
สนธิข้อ 3. ของบริษัทฯ
นายสมบูรณ์ เอื ้ออัชฌาสัย กรรมการผู้จัดการ กล่าวต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากปั จจุบนั บริ ษัทฯ ได้ เพิ่ม
ธุรกิ จผลิต และจาหน่ายอุป กรณ์ ป ระหยัด พลังงานประเภทแอลอี ดี และเพื่ อให้ สอดคล้ อ งกับ การด าเนิ น ธุรกิ จ จึ งต้ อ ง
ดาเนินการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริ ษัทฯ เพื่อรองรับการดาเนินธุรกิจดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังนี ้
วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ จากเดิม 60 ข้ อ เป็ น 61 ข้ อ โดยเพิม่ ข้ อที่ 61 ดังนี ้
(61) ประกอบกิจการประมูลงาน การค้ าขาย การผลิต จาหน่าย นาเข้ า ติดตัง้ อุปกรณ์ ระบบไฟฟ้า
แสงสว่าง หลอดไฟ ดวงโคมไฟฟ้า ชุดโคมไฟถนน อุปกรณ์ ประหยัดพลังงาน หลอดประหยัด
พลังงานแบบแอลอีดี ดวงโคมไฟฟ้าประหยัดพลังงานแบบแอลอีดี ชุดดวงโคมไฟฟ้าถนนชนิด
หลอดแอลอีดี รวมทังอะไหล่
้
และอุปกรณ์ประกอบทุกประเภท
นางสาวโศภชา ดารงปิ ยวุฒิ์ ประธานกรรมการบริ หาร เสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา โดยในวาระนี ้ต้ อง
ได้ รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ คือไม่น้อยกว่าร้ อยละ 75 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงมากกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
อนุมัติการแก้ ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ ของบริ ษัทฯ และการแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์ สนธิ ข้อ 3. ของ
บริ ษัทฯ โดยแก้ ไขวัตถุประสงค์ของบริ ษัทฯ จากเดิม 60 ข้ อ เป็ น 61 ข้ อ โดยเพิ่มข้ อที่ 61 ดังนี ้
(61) ประกอบกิจการประมูลงาน การค้ าขาย การผลิต จาหน่าย นาเข้ า ติดตัง้ อุปกรณ์ระบบ
ไฟฟ้ าแสงสว่า ง หลอดไฟ ดวงโคมไฟฟ้า ชุด โคมไฟถนน อุป กรณ์ ป ระหยัด พลังงาน
หลอดประหยัดพลังงานแบบแอลอีดี ดวงโคมไฟฟ้าประหยัดพลังงานแบบแอลอีดี ชุด
ดวงโคมไฟฟ้าถนนชนิดหลอดแอลอีดี รวมทังอะไหล่
้
และอุปกรณ์ประกอบทุกประเภท
ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
ผู้ถือหุ้น
จานวน (เสียง)
อัตราร้ อยละ
เห็นด้ วย
1,102,473,712
99.9999
ไม่เห็นด้ วย
0
0.0000
งดออกเสียง
1,275
0.0001
รวมจานวนผู้ออกเสียง (497 ราย)
1,102,474,987
100.0000
บัตรเสีย
0
-

หน้ าที่ 26

วาระที่ 17

พิจ ารณาอนุ มัติ วงเงินการออกและเสนอขายหุ้ นกู้ เพิ่ มอี กจานวน 2,000,000,000.00 บาท จาก
วงเงินเดิมไม่ เกิน 1,000,000,000.00 บาท รวมเป็ นวงเงินใหม่ ไม่ เกิน 3,000,000,000.00 บาท อายุ
ไม่ เกิน 7 ปี
นายสมบูรณ์ เอื ้ออัชฌาสัย กรรมการผู้จดั การ กล่าวต่อที่ประชุมว่า ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท
ครั ง้ ที่ 2/2559 เมื่ อ วัน ที่ 3 มี น าคม 2559 มี ม ติ อ นุ มั ติ ใ ห้ บริ ษั ท ฯ สามารถออกและเสนอขายหุ้ นกู้ เพิ่ ม อี ก จ านวน
2,000,000,000.00 บาท จากวงเงินเดิมไม่เกิน 1,000,000,000.00 บาท รวมเป็ นวงเงินใหม่ไม่เกิน 3,000,000,000.00 บาท
อายุไม่เกิน 7 ปี เพื่อใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียนสาหรับโครงการที่อยู่ระหว่างการดาเนินการในปั จจุบนั และโครงการที่อาจจะ
เกิดขึ ้นในอนาคตอันใกล้ ดังรายละเอียดตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วยลาดับที่ 12 หน้ า 72-73
นอกจากนี ้ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ อพิจารณาให้ คณะกรรมการบริ ษัท คณะกรรมการบริ หาร ประธาน
กรรมการบริ ษัท ประธานกรรมการบริ หาร และกรรมการผู้จดั การ มีอานาจดังนี ้
(1) การกาหนดรายละเอียดและเงื่อ นไขอื่น ๆ ที่ เกี่ ยวข้ องกับ การออกและเสนอขายหุ้น กู้ เช่ น การ
กาหนดชื่อ ลักษณะการขายหุ้นกู้ จานวนหุ้นกู้ที่จะออกและเสนอขายในแต่ละคราว ประเภทของ
หุ้นกู้ หลักประกัน ราคาเสนอขายต่อหน่วย อายุ ระยะเวลาไถ่ถอน การไถ่ถอนก่อนกาหนด อัตรา
ดอกเบี ้ย วิธีการชาระเงินต้ นและดอกเบี ้ย วิธีการจัดสรร และรายละเอียดการเสนอขาย เป็ นต้ น
(2) การแต่งตัง้ ที่ปรึ กษาทางการเงิน และ/หรื อ ผู้จดั จาหน่ายหลักทรัพย์ และ/หรื อ สถาบันจัดอันดับ
ความน่าเชื่อถือของผู้ออกหลักทรัพย์ และ/หรื อ บุคคลที่เกี่ยวข้ องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้
(3) การเข้ า เจรจา ตกลง ลงนามในเอกสารและสัญ ญาต่างๆ ที่ เกี่ ย วข้ อ ง รวมทัง้ มี อ านาจในการ
ดาเนินการใดๆ ตามที่จาเป็ น และเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในครัง้ นี ้ รวมถึงการนา
หุ้นกู้ดงั กล่าวไปจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรื อ
สมาคมตลาดตราสารหนี ้ไทย (The Thai Bond Market Association) หรื อ ตลาดรองอื่น
นางสาวโศภชา ดารงปิ ยวุฒ์ิ ประธานกรรมการบริ หาร เสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา โดยในวาระนี ้ต้ อง
ได้ รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ คือไม่น้อยกว่าร้ อยละ 75 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงมากกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสีย งลงคะแนน
อนุมัติ วงเงิ นการออกและเสนอขายหุ้น กู้เพิ่ม อีกจานวน 2,000,000,000.00 บาท จากวงเงิ นเดิม ไม่เกิ น
1,000,000,000.00 บาท รวมเป็ นวงเงินใหม่ไม่เกิน 3,000,000,000.00 บาท อายุไม่เกิน 7 ปี ตามที่เสนอ
ดังนี ้
ผู้ถือหุ้น
จานวน (เสียง)
อัตราร้ อยละ
เห็นด้ วย
1,102,469,812
99.9995
ไม่เห็นด้ วย
5,500
0.0005
งดออกเสียง
25
0.0000
รวมจานวนผู้ออกเสียง (499 ราย)
1,102,475,337
100.0000
บัตรเสีย
0
หน้ าที่ 27

วาระที่ 18

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ ามี)
นางสาวพัชริ นทร์ ชาญเมธา ผู้ถือหุ้น : ได้ มีข้อเสนอและประเด็นสอบถามต่อที่ประชุม ดังนี ้
1. จากวาระที่ 16 อยากทราบถึงความสามารถในการแข่งขันของบริ ษัทฯ สาหรับธุรกิจผลิตและจาหน่าย
อุปกรณ์ประหยัดพลังงานประเภทแอลอีดี และปริ มาณความต้ องการของตลาดสาหรับสินค้ าประเภทนี ้
2. อยากทราบรายละเอียดและผลกระทบของการร้ องเรี ยนผู้เข้ าประมูลโครงการโซลาร์ ฟาร์ มส่วนราชการ
และสหกรณ์
นายสมบูรณ์ เอื ้ออัชฌาสัย กรรมการผู้จดั การ : ได้ ตอบข้ อซักถาม ดังนี ้
1. ทางบริ ษัทฯ ได้ ดาเนินธุรกิจผลิต ประกอบและจาหน่ายอุปกรณ์ ประหยัดพลังงานประเภทแอลอีดี มา
ประมาณ 6-7 เดือน โดยสินค้ าของกลุม่ บริ ษัทได้ จดั จาหน่ายและถูกนาไปใช้ ในสถานที่หลายแห่ง เช่ น
อาคารจอดรถของห้ างสรรพสิน ค้ าแพลตติ นัม หรื อ อาคารในส่วนที่ เคยเกิ ด เพลิงไหม้ ข องธนาคาร
ไทยพาณิชย์เมื่อเดือนมีนาคม 2559 ที่ผา่ นมา เป็ นต้ น และบริ ษัทฯ มีเป้าหมายในการจาหน่ายอุปกรณ์
ประหยัดพลังงานประเภทแอลอีดีสาหรับปี 2559 อยูท่ ี่ประมาณ 100-200 ล้ านบาท ซึง่ ที่ผา่ นมา การไม่
เพิ่มวัตถุประสงค์ของบริ ษัทฯ เป็ นอุปสรรคต่อการเข้ าร่ วมประมูลงาน ดังนันบริ
้ ษัทฯ จึงต้ องดาเนินการ
ให้ ถกู ต้ อง
นางสาวโศภชา ดารงปิ ยวุฒิ์ ประธานกรรมการบริ หาร : ได้ ตอบข้ อซักถาม ดังนี ้
1. บริ ษัท กันกุล แอลอีดีไลท์ติ ้ง จากัด ซึง่ เป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ ถูกจัดตังขึ
้ ้นมาประมาณหนึ่งปี กว่าที่
ผ่านมา และโครงการแรกๆ ที่ได้ ร่วมดาเนินการคือ การจาหน่ายสินค้ าให้ กบั การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดย
ในปั จจุบนั สินค้ าของบริ ษัท กันกุล แอลอีดีไลท์ติ ้ง จากัด ผ่านมาตรฐานและได้ ถูกจัดจาหน่ายให้ กับ
หน่วยงานเอกชนและรัฐวิสาหกิจหลายแห่ง
2. จากการเข้ าร่ วมประมูลที่ผ่านมา บริ ษัทฯ ที่เข้ าประมูลโครงการโซลาร์ ฟาร์ มส่วนราชการและสหกรณ์ ได้
ผ่านการพิจารณาข้ อกาหนดและคุณสมบัติต่างๆ แล้ ว และบริ ษัทฯ ยังไม่ได้ รับผลกระทบที่ชดั เจนจาก
ข้ อ ร้ องเรี ย นแต่อ ย่า งใด โดยผลของผู้ที่ ผ่า นการประมูลจะประกาศอย่างเป็ นทางการภายในเดื อ น
เมษายน 2559 นี ้ และการทาสัญญา Power Purchase Agreement (PPA) จะดาเนินการภายใน 120
วัน หลังจากการประกาศผล โดยทางบริ ษั ท ฯ จะติ ด ตามข้ อมูลและด าเนิ น การก่ อสร้ างโครงการที่
เกี่ยวข้ องให้ แล้ วเสร็ จภายในเดือนธันวาคม 2559 นี ้
นายสมบูรณ์ เอื ้ออัชฌาสัย กรรมการผู้จดั การ : ได้ ตอบข้ อซักถาม ดังนี ้
1. ตนเองได้ เข้ าร่วมเป็ นที่ปรึ กษาที่คณะอนุกรรมาธิการขับเคลือ่ นการปฏิรูปกิจการไฟฟ้า พลังงานทดแทน
และการอนุรักษ์ พลังงาน โดยปั จจุบนั โครงการโซลาร์ ฟาร์ มส่วนราชการมีอปุ สรรค คือ เข้ าข่าย พ.ร.บ.
ร่ วมทุนหรื อไม่ โครงการโซลาร์ ฟาร์ มสหกรณ์ จะมีอุ ปสรรคด้ านผังเมือง ในส่วนของบริ ษัทฯ ได้ เข้ าร่ วม
โครงการโซลาร์ ฟาร์ มส่วนราชการเป็ นส่วนใหญ่
นางสาวพัชริ นทร์ ชาญเมธา ผู้ถือหุ้น : ได้ มีข้อเสนอและประเด็นสอบถามต่อที่ประชุม ดังนี ้
1. อยากทราบรายละเอียดของการดาเนินธุรกิจในด้ านการเชื่อมต่อสายไฟฟ้าลงดินของบริ ษัทฯ
นายสมบูรณ์ เอื ้ออัชฌาสัย กรรมการผู้จดั การ : ได้ ตอบข้ อซักถาม ดังนี ้
1. บริ ษัท ฟิ วเจอร์ อิเล็คทริ คอล คอนโทรล จากัด (FEC) ซึ่งถือหุ้นโดย บริ ษัท กันกุล กรุ๊ พ จากัด ดาเนิน
ธุรกิจเกี่ยวกับการรับเหมาก่อสร้ างระบบไฟฟ้าและระบบสายส่ง สามารถดาเนินการรับเหมาก่อสร้ าง
ได้ ทงใต้
ั ้ ดินและบนอากาศ ทังนี
้ เ้ นื่องจากสานักงานกรุ งเทพมหานครประสงค์ ให้ นาสายส่งไฟฟ้าลง
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ใต้ ดิ น เพื่ อ ทัศ นี ย ภาพที่ ส วยงาม โดยมี ง บประมาณ 100,000 ล้ า นบาท มี ร ะยะเวลาด าเนิ น การ
ประมาณ 7 ปี แต่ทางการไฟฟ้านครหลวงซึ่งเป็ นผู้ดาเนินการกลับมีจานวนผู้รับเหมาที่ลดลงและไม่
เพียงพอ ไม่สามารถดาเนินการได้ งบประมาณจึงถูกโอนย้ ายกลับไปที่สานักงานกรุ งเทพมหานคร
เพื่อให้ ดาเนินการแทน หาก FEC ได้ รับเลือกให้ เข้ าไปดาเนินการในโครงการนี ้ ทางบริ ษัทฯ จะเป็ นผู้จดั
จาหน่ายอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้ องให้ ทาง FEC เพื่อนาไปใช้ ในการก่อสร้ าง โดยรายการเหล่านี ้จะถูกบันทึกไว้
ในรายการเกี่ยวโยงในรายงานประจาปี เพื่อให้ สอดคล้ องกับกฎเกณฑ์ของตลท.
นายชาญ บุญประเสริ ฐ ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริ มผู้ลงทุนไทย : ได้ มีข้อเสนอและประเด็นสอบถามต่อที่
ประชุม ดังนี ้
1. ในการแสดงเจตนารมณ์เข้ าร่ วมโครงการแนวร่ วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้ านการทุจริ ต
ทางบริ ษัทฯ มีนโยบายที่จะได้ รับการรับรองในช่วงเวลาใด
2. มีรายได้ ประเภทใดที่จะเข้ ามาชดเชยรายได้ จากการก่อสร้ างสาหรับปี 2559
นายสมบูรณ์ เอื ้ออัชฌาสัย กรรมการผู้จดั การ : ได้ ตอบข้ อซักถาม ดังนี ้
1. ตามกรอบเวลาที่ก าหนด ทางบริ ษั ทฯ ต้ องดาเนิน การกรอกแบบประเมิ นตนเองและนาส่ง ให้ ท าง
คณะกรรมการแนวร่ วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้ านการทุจริ ต ภายใน 18 เดือน หลังจาก
การยื่ นเจตนารมณ์ โดยขณะนี ้ บริ ษั ท ฯ อยู่ในระหว่างการดาเนิน การโดยการกากับ ดูแลจากทาง
คณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี โดยบริ ษัทฯ กาลังดาเนินการปรับปรุ งนโยบายให้ สอดคล้ องกับ
กฎเกณฑ์ทงั ้ 71 ข้ อ และตังเป้
้ าหมายไว้ วา่ ภายในสิ ้นปี 2559 นี ้ การนานโยบายที่เกี่ยวข้ องไปเริ่ มปรับ
ใช้ ภายในควรจะดาเนินการแล้ วเสร็ จ เพื่อให้ ผ้ ตู รวจสอบจากภายนอกเข้ ามาตรวจสอบต่อไป
ดร. จงรัก ระรวยทรง ประธานคณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี : ได้ ตอบข้ อซักถาม ดังนี ้
1. คณะนีบ้ ริ ษัทฯ อยู่ในขันตอนการทบทวนและปรั
้
บปรุ งแก้ ไขนโยบายที่เกี่ยวข้ องภายในอยู่ อีกทังการ
้
เปลีย่ นแปลงนโยบายครัง้ นี ้ จะส่งผลกระทบต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องหลายฝ่ าย รวมถึงการนานโยบาย
ไปปรับใช้ เช่น ผ่านการอบรมพนักงาน การแก้ ไขสัญญาการจ้ างงาน เป็ นต้ น การดาเนินการครั ง้ นี ้คง
จะแล้ วเสร็ จภายใน 18 เดือนตามกรอบเวลา โดยในการกรอกแบบประเมินตนเองนัน้ ทางบริ ษัทฯ จะมี
การจ้ างที่ปรึกษาจากภายนอกเพื่อเข้ าตรวจสอบเพิ่มเติมด้ วย
นางสาวโศภชา ดารงปิ ยวุฒิ์ ประธานกรรมการบริ หาร : ได้ ตอบข้ อซักถาม ดังนี ้
1. ทางบริ ษัทฯ ให้ ความสาคัญกับการดาเนินงานโครงการนี ้ โดยทางคณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี
ได้ อนุมตั ิให้ จดั ตังคณะท
้
างานเพื่อดาเนินการโดยเฉพาะ ซึ่งประกอบไปด้ วย ประธานกรรมการบริ หาร
กรรมการผู้จดั การ ผู้อานวยการอาวุโสสายงานสนับสนุน หรื อ Chief Financial Officer (CFO) เป็ นต้ น
เพื่อจะร่ วมดาเนินการกาหนดนโยบายและแผนงานในการปฏิบัติจริ งให้ ชัดเจน ซึ่งผู้ที่เกี่ยวข้ อง เช่น
พนักงาน คูค่ ้ า ผู้มีสว่ นได้ เสีย จะได้ รับข้ อมูลและแนวทางในการปฏิบตั ิตนตามนโยบายเช่นกัน โดยทาง
บริ ษัทฯ จะเปิ ดเผยข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องในช่องทางที่เหมาะสม เช่น รายงานประจาปี หรื อการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ถัดไป ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นทราบถึงผลการดาเนินงานจากโครงการฯ นี ้
2. ในส่วนของรายได้ จากการก่อสร้ างอาจจะทดแทนได้ จากส่วนแบ่งการก่อสร้ างของโครงการโซลาร์ สว่ น
ราชการและสหกรณ์ 281 MW อีกทัง้ บริ ษัทฯ ยังมีโครงการโรงไฟฟ้า พลังงานลมอีก 2 โครงการ คือ
โครงการกรี โนเวชันและโครงการโคราชวินด์ ซึง่ ขณะนี ้ได้ ดาเนินการก่อสร้ างโครงการแล้ ว ระยะเวลาใน
การก่อสร้ างโครงการคือภายใน 15-18 เดือน โดยการคาดการณ์รายได้ อยูท่ ี่ 1,000 ล้ านบาท
นางสาวพัชริ นทร์ ชาญเมธา ผู้ถือหุ้น : ได้ มีข้อเสนอและประเด็นสอบถามต่อที่ประชุม ดังนี ้
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1. การลงทุนในโรงไฟฟ้าที่ประเทศญี่ปนุ่ บริ ษัทฯ มีการป้องกันความเสีย่ งจากแผ่นดินไหวอย่างไร
2. ความคืบหน้ าของการนาผู้ถือหุ้นเข้ าเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าพลังงานลม ตามที่ระบุไว้ ในรายงานการประชุม
วิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2559
นายสมบูรณ์ เอื ้ออัชฌาสัย กรรมการผู้จดั การ : ได้ ตอบข้ อซักถาม ดังนี ้
1. กังหันลมของบริ ษัทฯ ได้ จาหน่ายไฟฟ้าเข้ าระบบเชิงพาณิ ชย์ไปแล้ วจานวน 5 ต้ น และ อีก 25 ต้ น มี
กาหนดจาหน่ายไฟเข้ าระบบเชิ งพาณิ ชย์ ในช่วงต้ นเดือนกันยายน 2559 นี ้ ซึ่งจากการคาดการณ์
กังหันลม 25 ต้ นดังกล่าวน่าจะก่อสร้ างแล้ วเสร็ จในเดือนกรกฎาคม 2559 แต่เนื่องจากการเข้ าเยี่ยมชม
ต้ องรอการส่งมอบพืน้ ที่จากบริ ษัท ที่ดาเนินการก่อสร้ างเสียก่อน ดังนัน้ ระยะเวลาการเข้ าเยี่ยมชม
น่าจะเป็ นไปได้ ตงแต่
ั ้ เดือนกันยายน 2559 เป็ นต้ นไป บริ ษัทฯ อาจจะเปิ ดให้ ลงชื่อเข้ าเยี่ยมชมในช่วง
วัน พบนัก ลงทุน (Opportunity Day) ที่ จัด โดยตลาดหลัก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย ในระยะนี ร้ ะดับ
พลังงานไฟฟ้าที่ได้ จากกังหันลม 5 ต้ นดังกล่าวอยู่ในระดับ ที่ดีและสร้ างรายได้ ให้ กับบริ ษัทฯ อย่าง
สม่าเสมอ
ผู้ถือหุ้นรายหนึง่ : ได้ มีข้อเสนอและประเด็นสอบถามต่อที่ประชุม ดังนี ้
1. เห็นว่าการเปิ ดให้ ลงชื่อในช่วง Opportunity Day ไม่เหมาะสม เพราะผู้ที่เข้ าร่ วมงานอาจไม่ใช่ผ้ ถู ือหุ้น
ของบริ ษัทฯ จะเป็ นการปิ ดกันโอกาสผู
้
้ ถือหุ้น
นายสมบูรณ์ เอื ้ออัชฌาสัย กรรมการผู้จดั การ : ได้ ตอบข้ อซักถาม ดังนี ้
1. เห็นด้ วย และจะเปิ ดให้ ผ้ ถู ือหุ้นเข้ าลงชื่อหลังการประชุมครัง้ นี ้เสร็ จ
นายศักดิ์ชยั สกุลศรี มนตรี ผู้ถือหุ้น : ได้ มีข้อเสนอและประเด็นสอบถามต่อที่ประชุม ดังนี ้
1. ที่แจ้ งว่าจะขายไฟได้ 30 MW ไม่ทราบว่าต้ องใช้ เงินลงทุนเท่าไหร่ แล้ วเงินกู้ 3,000 ล้ านบาทเพียงพอ
หรื อไม่กบั การลงทุน
นายสมบูรณ์ เอื ้ออัชฌาสัย กรรมการผู้จดั การ : ได้ ตอบข้ อซักถาม ดังนี ้
1. อ้ างถึงคาถามจากผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับแผนการสาหรับรายได้ ทดแทนรายได้ จากการก่อสร้ าง ซึง่ ตนเองได้
ตอบว่า รายได้ จากโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมทัง้ 2 โครงการอยู่ที่ประมาณ 1,400 ล้ านบาท ซึ่ง
แบ่งเป็ นรายได้ ในปี 2559 นี ้ประมาณ 1,000 กว่าล้ านบาท และมีรายได้ คาบเกี่ยวจากปี ที่แล้ วซึ่งมา
บัน ทึก บัญ ชี ใ นปี 2559 นี อ้ ีกประมาณ 300 กว่า ล้ านบาท เป้าหมายรายได้ ยังขาดอยู่อีก ประมาณ
1,500 ล้ านบาท ส่วนโครงการโซลาร์ มีกาหนดแล้ วเสร็ จในเดือนธันวาคม 2559 นี ้ แต่โครงการเหล่านี ้
ต้ องดาเนินการร่วมทุนกับสหกรณ์ ผู้ลงทุนโครงการในโครงการเหล่านี ้ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยได้ สิทธิ์ เซ็นสัญ ญาโซลาร์ ในครัง้ นี ้ คือ ประมาณ 90 MW จากจานวนผู้เซ็นสัญ ญา
ทังหมด
้
67 ราย จานวนรวม 281 MW ส่วนที่เหลือเป็ นบริ ษัทที่ไม่ได้ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ซึ่งบริ ษั ทเหล่านีอ้ าจประสบปั ญ หาในการปิ ดสินเชื่อกับธนาคารพาณิ ชย์ ซึ่งนี่คื อ
โอกาสของบริ ษัทฯ โดยจากเป้าหมายของรายได้ อีก 1,500 ล้ านบาท จานวนการผลิตไฟฟ้าที่เหมาะสม
ในการสร้ างรายได้ คือประมาณ 30 MW ขณะนี ้บริ ษัทฯ ได้ จานวนประมาณ 5 MW และจากข้ อคิดเห็น
ของประธานกรรมการบริ ษัทมีการคาดการณ์วา่ บริ ษัทฯ น่าจะได้ รับอีกประมาณ 15 MW ซึง่ ทังหมดนี
้
้
ทีก่ ล่าวมา ไม่ได้ ใช้ การลงทุนเพิ่ม แต่เป็ นรายได้ จากการจ้ างรับเหมาในฐานะผู้รับจ้ างในการก่อสร้ าง
นายศักดิ์ชยั สกุลศรี มนตรี ผู้ถือหุ้น : ได้ มีข้อเสนอและประเด็นสอบถามต่อที่ประชุม ดังนี ้
1. จากการอ้ างถึงอุปสรรคของบริ ษัทที่ไม่ได้ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในการผลิต
ไฟฟ้า บริ ษัทฯ มีการพิจารณาขอซื ้อสิทธิตอ่ จากบริ ษัทเหล่านันหรื
้ อไม่
หน้ าที่ 30

นายสมบูรณ์ เอื ้ออัชฌาสัย กรรมการผู้จดั การ : ได้ ตอบข้ อซักถาม ดังนี ้
1. บริ ษัท ฯ ด าเนิ นธุรกิ จใน 3 รู ป แบบ คื อ 1. ก่อสร้ างเพี ยงอย่างเดี ยว 2.ก่ อสร้ างและถื อหุ้น ในบริ ษั ท
3.เข้ าซื ้อบริ ษัทที่มีสญ
ั ญาซื ้อขายไฟฟ้า โดยบริ ษัทฯ มีข้อมูลที่เพียงพอและจะพิจารณาดาเนินการซื ้อ
หรื อเข้ าถือหุ้นตามความเหมาะสมของสถานการณ์
ผู้ถือหุ้นรายหนึง่ : ได้ มีข้อเสนอและประเด็นสอบถามต่อที่ประชุม ดังนี ้
1. ขอสอบถามจากรายละเอียดของงบการเงินที่ระบุรายได้ จากการขายไฟฟ้าอยู่ที่ ประมาณ 50
ล้ านบาทในปี 2558 ที่ผา่ นมา แต่จากรายละเอียดเรื่ องการจาหน่ายไฟเข้ าระบบเชิงพาณิชย์ตงแต่
ั้
ปี 2554 เป็ นต้ นมา ปริ มาณไฟฟ้าจากบริ ษัท กันกุล ชูบุ พาวเวอร์ เจน จากัด อยู่ที่ประมาณ 30.9
MW และ บริ ษัท จี-พาวเวอร์ ซอร์ ซ จากัด อยูท่ ี่ประมาณ 26 MW ซึ่งจากการประมาณการณ์ ตน
เห็นว่า รายได้ จากปริ มาณการขายไฟฟ้าระดับนี ้น่าจะอยู่ที่ประมาณกว่า 100 ล้ านบาท เพราะ
เหตุใดรายได้ ที่แสดงจึงอยูท่ ี่เพียง 50 ล้ านบาท
นายสมบูรณ์ เอื ้ออัชฌาสัย กรรมการผู้จดั การ : ได้ ตอบข้ อซักถาม ดังนี ้
1. สาเหตุเนื่องจากลักษณะการบันทึกบัญชี โดยโครงการของบริ ษัท จี-พาวเวอร์ ซอร์ ซ จากัด บริ ษัท
ฯ ถือหุ้นที่ร้อยละ 40 ดังนัน้ ในการบันทึกบัญ ชี ทางบริ ษัทฯ จะบันทึกเพียงส่วนแบ่งกาไร ส่วน
โครงการของบริ ษัท กันกุล ชูบุ พาวเวอร์ เจน จากัด บริ ษัทฯ ถือหุ้นอยูท่ ี่ร้อยละ 51 และ บริ ษัท ชูบุ
อีเล็คทริ ค พาวเวอร์ จี.บี. ถือหุ้นอยู่ที่ร้อยละ 49 จึงบันทึกบัญชี เพียงส่วนแบ่งกาไรเช่นกัน โดย
รายละเอียดจะอยู่ในรายงานประจาปี หน้ า 257 ในบรรทัดแรกซึ่งระบุไว้ ในส่วนแบ่งกาไรจากเงิน
ลงทุน บริ ษั ท ร่ ว มทุน และบริ ษั ท ร่ วมการค้ า จ านวน 280 ล้ า นบาท ซึ่ง รายการนี จ้ ะคงที่ ไปอี ก
ประมาณ 10 ปี แต่สาหรับโครงการรางเงินซึง่ เริ่ มจ่ายไฟเข้ าระบบเชิงพาณิชย์ไปเมื่อ 31 ธันวาคม
2558 ที่ ผ่านมา จะบันทึกรายได้ ค่าไฟในงบการเงิน โดยตรง ดังนัน้ รายได้ จากการขายไฟฟ้า
สาหรั บไตรมาสที่ 1/2559 นี ้ จะเพิ่ ม ขึน้ จากเดิ ม โดยเพิ่ ม ขึน้ จากโครงการที่ กล่าวมาและจาก
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมอีกด้ วย โดยรายได้ จะอยูท่ ี่ประมาณ 14-15 ล้ านบาท ต่อ 1 MW
นางสาวโศภชา ดารงปิ ยวุฒ์ิ ประธานกรรมการบริ หารกล่าวขอบคุณ ผู้ถือหุ้นที่เข้ าร่ วมประชุมในครัง้ นี ้
รวมถึง คณะกรรมการบริ ษัท กรรมการอิสระ ที่ปรึกษา ผู้แทนผู้ถือหุ้นรายย่อย อาสาพิทกั ษ์ สิทธิผ้ ถู ือหุ้น ตัวแทนจากตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ดร.ชิต เหล่าวัฒนา ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ได้ กล่าวขอบคุณการสนับสนุนจากผู้ถือหุ้นที่เข้ าร่ วม
ประชุมในครัง้ นี ้ โดยจากการเติบโตของการใช้ พลังงานในประเทศไทย เห็นว่าการประหยัดพลังงานและพลังงานทดแทน
เป็ นเรื่ องสาคัญที่ประชาชนควรตระหนักรู้ และจากวิสยั ทัศน์และการดาเนินงานของบริ ษัทฯ ทางคณะกรรมการตรวจสอบมี
ความมัน่ ใจในการดาเนินงานของบริ ษัทซึง่ เป็ นไปด้ วยหลักธรรมาภิบาลและความสามารถในการสนับสนุนพลังงานทดแทน
ให้ กบั ประเทศไทย
นายกัลกุล ดารงปิ ยวุฒิ์ ประธานกรรมการบริ ษัท กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและพันธมิตรทางธุรกิจ ที่ให้ การ
สนับสนุนบริ ษัทฯ มาตลอด รวมถึงคณะกรรมการบริ หารและพนักงานซึง่ ทางานด้ วยความซื่อสัตย์ รอบคอบ ทุม่ เทกาลังกาย
และใจอย่างเต็มที่ด้วยความสามารถจนทาให้ บริ ษัทประสบความสาเร็ จตามเป้าหมาย และขอให้ ทกุ ท่านเชื่อมัน่ ว่า บริ ษัทฯ
จะดาเนินธุรกิจโดยยึดหลักบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนเพื่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุดแก่ผ้ ทู ี่เกี่ยวข้ องทุกฝ่ ายสมกับ
คาขวัญของบริ ษัทฯ คือ Smart Energy in Action หรื อ พลังงานสร้ างสรรค์ คิดล ้า ทาจริ ง
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ทังนี
้ ้ก่อนปิ ดการประชุม มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ ามาประชุมด้ วยตนเองและโดยผู้รับมอบฉันทะ ดังนี ้
ผู้ถือหุ้นที่มาด้ วยตนเอง 153 ราย
นับจานวนหุ้นได้ 76,148,522 หุ้น
ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ
346 ราย
นับจานวนหุ้นได้ 1,026,326,815 หุ้น
รวมทังสิ
้ ้น
499 ราย
นับจานวนหุ้นได้ 1,102,475,337 หุ้น
คิดเป็ นร้ อยละ 83.2217 ของหุ้นที่ออกและจาหน่ายแล้ วทังหมดของบริ
้
ษัทฯ จานวน 1,324,745,216 หุ้น
ไม่มีผ้ ใู ดเสนอเรื่ องอื่นใดเพื่อพิจารณา ประธานจึงขอกล่าวปิ ดประชุม
ปิ ดประชุมเวลา 16.51 น.

(นายกัลกุล ดารงปิ ยวุฒิ์)
ประธานกรรมการบริ ษัท
ประธานที่ประชุม
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กรรมการบริ ษัท

(นางสาวจันทรา จงจามรี สที อง)
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ผู้บนั ทึกการประชุม
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